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 الوحده االويل

    األول الدرس

   .م۲۰۲۱  نوفمرب  تقديرات وفق  نسمة  مليون  ۱۰۲  حنو مصر  سكان  عدد   بلغ
 

 

وزيع سكان مصر علي النحو التايل :خيتلف ت  
 1-  حمافظات يقل عدد سكانها عن مليون نسمة  مثل : 

 " بسبب "        ) حمافظة جنوب سبناء ( وهي اقل حمافطات اجلمهورية من حيث عدد السكان 
 ندرة موارد املياة فيها   -صعوبة مظاهر سطحها             -

 مثل : ماليني نسمة    8يزيد عدد سكانها عن   حمافطات  -2
 اجليزه (   –) القاهرة  

 النها عاصمة البالد تعد القاهرة اكرب احملافظات من حيث عدد السكان 

هو عملية حصر شامل للسكان تقوم بها مصر كل عشر سنوات ، لتحديد اخلدمات التي حيتاجها 
 السكان يف احلاضر واملستقبل  

 واملسئول عن اجراء التعداد السكاني هو )اجلهاز املركزي للتعبئه العامة واالحصاء ( 
 : ملحوظه 

 ( مليون نسمة  94,8و ) م وبلغ عدد السكان حن2017مصر عام  بة   اخر تعداد سكاني قامت

يمكنك الوصول لجروب الفيس بوك  

 ركود اطريق البعن 
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 البدو (   –الريف    –تتعد امناط السكان يف مصر من حيث ) احلضر  
 
 

 يسكنون املدن ويعملون يف االنشطه الصناعية والتجارية السياحية 
 والتعليمية والصحية واخلدمات االخري 

 2017من سكان مصر عام    43,4  عدد السكان : 

 االسكندرية   –اربع حمافظات وهي ) القاهرة    المحافطات :

 بور سعيد (   –  سالسوي  –

 "   بسبب"  تنخفض نسبة االمية بني سكان احلضر        الخصائص التعليمية :

 انتشار املؤسسات التعليمية   -1             
 ارتفاع مستوي املعيشة   -2             

 الهجرة من الريف الي المدن : 

 ظهور العشوائيات   -2زيادة الضغط علي اخلدمات يف املدن          -1      ؤدي ايل : ت
 لذلك تقوم الدولة حاليا بتنفيذ مشروع لتطوير العشوائيات 

 يسكنون القري ويعملون يف الزراعه وتربية احليوانات 
 2017مصر عام  من سكان    57,6 عدد السكان : 

 مقارنة بسكان احلضر ترتفع نسبة االمية بني سكان الريف   الخصائص التعليمية : 

 "   بسبب "  يزيد عدد افراد االسرة يف الريف عن احلضر         الخصائص االجتماعية :

 الزواج املبكر   -2كثره االجناب           -1
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 ليل االجنابتق  -2اهمية تنطيم االسرة            -1بـ :     لذلك تقوم الدولة بتوعية الشباب  
  يعاني سكان الريف من الخصائص االقتصادية : 

 " ويرجع ذلك السباب وهي "    اخنفاض مستوي املعيشة            -2            اخنفاض الدخل    -1
 نقص فرص العمل   -  قلة اخلدمات   -

  مباردة حياة كرميةلذلك تسعي الدولة لتنمية الريف مثل  

 , وهم نسبة ضئيلة جدا من السكان يف الصحاري املصرية وميارسون حرفة الرعي    يعيشون 
 جهود الدولة لتحسين اوضاعهم ؟  -

 تعمل احلكومة علي استقرارهم وحتسني مستوي معيشاتهم من خالل : 
 بناء املساكن  -1
 توفري غرص العمل هلم يف جمال الزراعه والتعدين  -2
    المترتبة علي تنوع السكان في مصرما النتائج   -

 : ساعد علي حتقيق  
 التكامل بني السكان   -1
 التبادل يف املنتجات   -2
 التنمية يف مجيع اجملالت االقتصادية   -3

 "مب تفسر"         كرمية  حياة    مبادرة  خالل   املصري   الريف  قري  لتطوير  القومي  املشروع  يأتي -1
  ،  والشاملة   املستدامة  التنمية   لتحقيق

  اخلدمات  مستوي حتسني املشروع  يستهدف  -2
  ،  والطرق   والصحي   كالصرف األساسية  والبنية والصحة  كالتعليم 

 .  الريف  سكان  معيشة  ومستوي   الدخل   مستوي  حتسني  -3
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  وهذا يساعد علي "    الواحدة  األسرة   يف األطفال  عدد  تقليل  األسرة  تنظيم  يعني " 
 .   جيد  بشكل   وتعليمة  الطفل  تربية  -1
 .   الرضع   االطفال  وفيات   ويقلل  املرأة   صحة   على   حيافظ  -2
  املتاحة  باملوارد  مقارنه  السكان  عدد  زيادة  ايل   األسرة  تنظيم  عدم  يؤدي  بينما ،  

 .   التنمية  على  سلبا    يؤثر   مماوهذا 
  واجتماعيا    صحيا    املصرية  االسرة   لتنمية  القومي  املشروع   تنفيذ  علي   الدولة  تعمل 

 جبودة   االرتقاء  اجل  من  األسرة   وتنظيم  السكانية   الزيادة  ضبط  يف املشروع  هذا   هدف  ويتمثل
 .  والطفل  املرأة   حياة خاصة  وبصفة  ،  املواطن   حياة 
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 السوال االول : اكمل العبارات  

 يزيد عدد سكان مصر بسبب ارتفاع ...............  -1
 يقل عدد السكان عن مليون نسمة يف حمافظة ..................   -2
 و ................ حمافظة ............ماليني نسمة   8من احملافظات التي يزيد عدد سكانها علي   -3
 عاصمة مصر ..............  -4
 يعيش البدو يف ............... املصرية ويعملون يف حرفه   -5
 تظهر العشوائيات نتيجه اهلجرة من ............... ايل ................... -6
 تقوم مصر بعمل التعداد السكاني مرة كل ............. سنة  -7

 السوال الثاني : صح او خطا

 (          يساعد تنوع سكان مصر يف حتقيق التكامل بني السكان                                          )    -1
 (         تقوم مصر بعمل تعداد سكاني مرة كل مخس سنوات                                        )     -2
 د يف القري                                                           )          ( اكرب نسبة من سكان مصر توج   -3
 املسئول عن اجراء التعداد السكاني ملصر وزراه الصحه                                          )         (   -4
 )         (                         ترتفع نسبة االمية بني سكان الريف مقارنة بسكان احلضر                -5

 السؤال الثالث : بم تفسر .....؟

 زياده عدد سكان مصر مع مرور الوقت  -1
 ......................................................................................................................... 

 حمافظة القاهرة اكرب حمافظات مصر من حيث عدد السكان  -2
................................................................................ ......................................... 

 حمافظة جنوب سيناء اقل حمافظات مصر من حيث عدد السكان  -3
 ......................................................................................................................... 

 قيام الدولة بعمل التعداد السكاني   -4
 ......................................................................................................................... 

 اخنفاض نسبة االمية يف احلضر   -5
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 ......................................................................................................................... 
 ظهور العشوائيات يف الدن   -6
\......................................................................................................... ................ 
 قيام الدولة باطالق مبادرة حياة كرمية  -7

 ......................................................................................................................... 
 السوال الرابع : ايهما تفضل ؟ ولماذا ؟ 

 ان تعيش مع :   -
 البدو   -3سكان الريف                      -2     سكان احلضر             -1

 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 

 السوال الخامس : قارن بين سكان الحضر والريف من حيث : 

 اهم احلرف التي ميارسها السكان   -1
 نسبة االمية يف كل منهما   -2

..................... .................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
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 الدرس الثاني

 (  مصر صعيد  -  القناة مدن    - النوبة  -  سيوة واحة)  

 .  فيها  يعيشون   التي   بالبيئة مرتبط  ثقايف برتاث سيوة واحه  سكان  يتميز•
  :الواحة احتفالت

  ،  والزيتون  التمور  حصاد  بعيد  عام  كل   من  اكتوبر  شهر   منتصف  يف   السكان   حيتفل
  . الواحة  ألقتصاد االساسي   املورد   وهما

  :االحتفال مظاهر

 . احملليه  املالبس  السكان  يرتدي -١
  . الرتاثية  االغاني  يرددون -٢
 . الواحة   سكان  لكل   الطعام  موائد يقيمون -٣
 ) السياحه  عيد   )   اسم   عليه  اطلقو  لذلك  ؛   به  لالستمتاع السياح  من  الكثري االحتفال  هذا  جيذب•

ا النوبي  الرتاث  ميثل
 
  القدمية  املصرية  للحضارة   وامتدادا    ،  املصرية   اهلوية  مكونات  من   اصيال    جزء

 :  النوبة احتفاالت

 .  النوبيه  واحلضارة  الرتاث إلحياء للنوبة  العاملي باليوم  عام كل  من  يوليو ٧ يوم النوبة  سكان حيتفل
 

 :    االحتفال مظاهر

 . ةاحمللي  املالبس  السكان  يردتي  -١
 .   النوبية  الرتاثية  االغاني  يرددون  -٢
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 :   النوبة اهل  لغه

 ،   عليها   احلفاظ  علي السكان  حيرص   التي النوبية   بالغه بالتحدث  النوبة  اهل   ينفرد
 .   االجيال   عرب  وتناقلها   

 :   النوبة متحف

 ؛  م١٩٩٧  عام  اسوان   يف   النوبة  متحف   اليونسكو   منظمة  أنشأت 
 العريقة  النوبية   واحلضارة   التاريخ  لعرض   

 ،   السمسمية  بآلة  املرتبطة  باالغاني  القناة  مدن   سكان   •يشتهر
 (البمبوطية)  باسم  تعرف   شعبيه  رقصة  ويؤدون   

 :    الهالليه السيره متحف

    (   الراوي  )  لسان   علي   تقدم  والتي  ،  اهلاللية   السرية   بإنشاد  الصعيد   يشتهر
  ،   الربابة  آلة  علي  يعزف   وهو

 (   اهلاللية  السرية  )   متحف   إنشاء   ت   الرتاث  هذا  علي  وحفاظا  
 .   م٢٠١٥  عام  قنا  حمافظة يف     

 :   التحطيب فن

 (   التحطيب   فن  )  وهو   بالصعيد   الرتاثية  الشعبية   الفنون من  اخر  نوع  هناك 
 القدمية  مصر   يف   نشأ   الذي

  لوحة  االقصر   حمافظة  يف   الكرنك   معبد حائط  علي   يوجد  
 التحطيب   فن   الثالث  امنحتب  امللك   يعلم  وهو  حورس  االله صورة  عليها   مرسوم

 يف صعيد مصر وسائل الرتفية  اللعبة متثل احدي    ال تزال هذة   -
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 م 2016علي قائمة الرتاث العاملي لليونيسكو منذ كفن تراثي عريق  إدراج فن التحطيب  ت   -

  وتقاليدهم  بقيمهم يرتبط  متنوعا    ثقافيا    تراثا    سيناء  بدو  ميتلك  
 ،   املصرية   هويتهم  من   جزءا تعد   التي

 الصفات 

  ،  الضيف  اكرام -1
 وغريها واملواليد  والزواج  املسافر بعودة   االحتفال  مثل االجتماعية  باملناسبات االحتفال  تقاليد   -2
 تتضمن   التي  السامر  حفالت   ويقيمون   التقليدي   الزي االحتفاالت   هذه   يف   السكان  يرتدي   حيث  ،

 ،   والغناء  الرقص
  سيناء بها   تشتهر   تراثية  رياضة  وهي( اإلبل)  اهلجن  سباقات   تنظم   -3
  السياحة  تنشيط يف وتسهم -
 .   السباق يف  للمشاركة   العربية  الوفود   من  العديد  حيضرها   حيث -

 الوجهني  احملافظات  بني  اختالفا    ستالحظ  ،   املختلفة  مصر  بيئات   من   أشخاص   ايل   استماعك  عند  -
 ،   بينهم  فيها  الكلمات   بعض  نطق  يف   والقبلي   البحري 

  : سيناء  بدو  قبائل     -1
 .   الفصحى  العربية  اللغة إل   متيل   هلجات هلم
  :   سيوة   واحة   -2

 .   العربي  املغرب   بالد   يف املنتشرة   األمازيغية  اللغة  من  مشتقة  بسكانها  خاصة   هلجه هلا  
 :   النوبية  اللغة و  النوبة  اهل  -3
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 يف   املصري  اجليش  انتصار   يف مهما دورا   لعبت  وقد  ،  القدماء  املصريني  لغة  ايل  اللغات  اقرب   وهي
 العسكرية  والفرق   قياداته  بني   للتواصل كشفرة  اجليش  استخدمها   حيث  ،  م١٩٧٣  اكتوبر   حرب

 .   سيناء  يف  املصرية

 أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبه : 

 .   عام  كل من أكتوبر  شهر   منتصف   يف   والزيتون   التمور   عصاد   بعيد ...........سكان  حيتفل  -١
 . القدمية  املصرية  احلضارة   امتدادا ........... تراث  يعد   -٢
 ........ .القناة  مدن   يف املستخدمة  املوسيقية  اآلالت  أشهر   من   -٣
 ..........برقصة  بورسعيد   مدينة  سكان   يشتهر  -٤
 ....... أله على  اهلاللية  السرية   بإنشاد ..........سكان  يشتهر  -٥
 ......... حمافظة  يف   اهلاللية  السرية  متحف  الدولة   أنشأت  -٦
 . اليونسكو  العاملي  الرتاث  قائمة  على.........فن  ادراج   ت   -٧
 ..........حمافظتي مي الشعبية  الفنون  أشهر   من   -٨
 . النوبية  احلضارة   على   للحفاظ  النوبة  متحف ............منظمة انشأت  -٩  

 . سيناء  يف   السياحة  تنشيط   إل .........  سباقات  تؤدي   -١٠
 : الصحيحة  غير العبارة أمام( خطأ) وكلمة الصحيحة، العبارة أمام( صواب) كلمة اكتب

 . اللهجة  يف   سيوة  واحة أهل مع  سيناء  أهل   يتشابه   -  ١
 .             أكتوبر  شهر   يف سيوة  واحة يف  السياحة   تنشط  -٢
 . عام  كل من  يوليو   شهر   مي للنوبة العاملي  باليوم  النوبيون   حيتفل  -٣
 . القدماء  املصريني  إل  التحطيب  فن   يرجع  -٤
 .  والعاملي  املصري الرتاث  على  احلفاظ   يف  اليونسكو   منظمة  تساهم   -٥
 . الربابة  أصوات  على اهلاللية   السرية   إنشاد على  اإلمساعيلية   حمافظة  سكان   اعتاد  -٦
 . م١٩٧٣  اكتوبر  حرب  يف   املصري  اجليش  انتصار  يف   النوبية  اللغة   ساهمت   -  ٧
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 . املصرية  الوطنية  واهلوية   الثقايف  الرتاث   من  جزء الشعبية  األكالت   -٨
 . القومي  الدخل   زيادة  على  املصري   الثقايف  الرتاث  تنوع  يساعد  -٩
 

   القوسين؟ بين مما  الصحيحة اإلجابة اختر

 .........الصورة  يف   املوجود   الفن   فيها  ينتشر   التي  احملافظات   من   -١
 ( اإلسكندرية  -  القاهرة   -  األقصر  - سيناء  جنوب )

 ......... عيد  يوافق  سيوة  واحة  يف   السياحة  عيد   -٢
 ( املبارك  األضحى   -  املبارك  الفطر  -  والزيتون  التمور  حصاد   -  والزيتون  التمور   زراعة)

 ..........السمسمية  بأله  أغانيها معظم تربط  التي  احملافظات   من   -٣
 ( القاهرة  -  اإلسكندرية  - بورسعيد -  قنا)

 . الربابة  على  اهلاللية  السرية  بإمتداد ...........  سكان  يشتهر  -٤
 (سيناء  جزيرة شبه   -  القبلي  الوجه -  البحري   الوجه   - القناة  مدن )

 ...........البمبوطية  برلئعة  تشتهر   التالية  احملافظات   من  أي  -٥
 ( بورسعيد -سيوة   -  اإلسكندرية  -  الشيخ  كفر)

 ........   يف اهلجن  سباقات   تنتشر   -٦
 (النوبة  -  القناة   مدن -  مصر   صعيد  -  سيناء)

  معبد  جدران  على  التحطيب   فن   القدماء  املصريون   نقش  -٧
( دندرة - األقصر  -  حتشبسوت - الكرنك)
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 كلمات؛  من  يناسبها بما األئية العبارات أكمل

 .......... مهام من  احملافظ  تعبني   -١
 ......... جملس هو  القوانني  وضع   عن   املسؤولة   اجلهة  -٢
 .......... تسمي سنوات  عشر كل مصر  لسكان   الشامل  احلصر  عملية   -٣

  الصحيحة؛ غير العبارة أمام( خطأ) وكلمة الصحيحة، العبارة أمام( صواب) كلمة اكتب

 . الفصحى  العربية   اللغة  إل   سيناء  جزيرة شبه  يف أهلنا  هلجة  متيل  -١
 . مصر يف  التشريعية  السلطة  من جزءا احملاكم  تعد   -٢
 . بأسوان  احمللية  اجملالس  لنتخابات   انفسهم  يرشحوا  لن   دمياط   حمافظة لسكان  جيوز  -٣
 :  القوسين  بين مما  الصحيحة اإلجابة اختر 

 سيناء   يف   الرتاثية  الرياضات  أشهر   -١
 ( اخليول  سباقات   -  اهلجن   سباقات  -  املاراثون   سباقات  -  املبارزة  رياضة)

  حاليا  ..........  منصب  قدميا  اإلقليم  حاكم منصب  يقابل  -٢
 ( اجلمهورية  رئيس   - احملافظ  -  الوزراء  رئيس  -  الوزير)

 مشكلة   نتائج  إحدى   البطالة   تعد   -٣
 ( التلوث  -  االزدحام  - اخلرافات  -  األمية )

  يلي؛   عما أجب ع

 .  القدمية  مصر  يف   احلكم  عناصر  بأسلوبك   وضح   -  ١
 ......................................................................................................................... 

 . حمافظتك يف   األمية  انتشار  أسباب  نقاط   يف  حدد   -٢
 ......................................................................................................................... 

 املصري؟   الريف   لسكان   املفيدة   املشروعات  من  االسرة  تنظيم مشروع  يعد   ملاذا  -٣
............................................................. ............................................................ 



 Social Studies for free         

 

13 

 

 دراسات الصف الرابع االبتدائي ترم تاني 
 باركود للوصول لجروب الفيس بوك خدم الاست

 01020034332 مستر احمد صبري 



 Social Studies for free         

 

14 

 

 دراسات الصف الرابع االبتدائي ترم تاني 
 باركود للوصول لجروب الفيس بوك خدم الاست

 01020034332 مستر احمد صبري 

 الثالث الدرس

 :   الهجائية األميةصود بما المق 

 .الكتابة  او  القراءة   علي   الفرد  قدرة  عدم   تعني
   عاملية  مشكله  األمية   مشكلة   وتعد   ، 
  عام  كل   من   سبتمرب  شهر  من الثامن  اليوم  اليونسكو  منظمة اعتربت  ا ذل 
 .   األمية  حمو بأهمية  الدويل   الوعي  تنمية   بهدف(  األمية  حملو الدويل  اليوم )  

 السكان   مجلة  من٪  ٢٥,٨    حنو  م٢٠١٧    عام  لتعداد  وفقا    األمية   نسبة  بلغت لقد  -1
 . وأكثر  سنوات  عشر   البالغني  

 هناك فرق بين االمية في الريف واالمية في الحضر ؟ 

 . احلضر  يف  وتقل  الريف  يف األمية  نسبة  تزداد  -
 .  الريف  سكان  مجله  من   ٪٣٢,٢  حنو   الريف  يف   األمية  نسبة -
 .   احلضر  سكان   مجله من  ٪١٧,٧  حنو  احلضر  يف   األمية  نسبة -
 .سويف  بني  حمافظة  تليها األمية  حيث  من مصر  حمافظات   اعلي  املنيا   حمافظة وتعد -
  األمية   حيث  من   احملافظات   اقل  اجلديد   والوادي وبورسعيد  االمحر   البحر  حمافظات  تعد   بينما  -
 .   الذكور  من  اكثر  االناث  بني األمية  نسبة  تزداد  -
 إلي  مصر  في  األمية انتشار بم تفسر -

  ،  باملدارس  األطفال   مجيع   التحاق   عدم -2          ،   السكانية   الزيادة  -1
 .   لألسرة   االقتصادي  املستوى  ضعف   نتيجة  املدارس  من   التالميذ   بعض   تسرب  -3
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   الناس  بني  اخلرافات  و   اجلهل  انتشار  ايل األمية  تؤدي   ،  
 "   ايل   يؤدي   مما "                                     ،   العمل  فرص  من   وتقلل  -
 ،  والفقر  البطالة  انتشار  -1
  اجملتمعات  يف  املستدامة  التنمية  برامج  يف   سلبيا    تؤثر   -2
 .   القومي   اقتصادها  تدني  إل   تؤدي   -3

   وأهمها  اهلجائية   األمية  على للقضاء  كبرية  جهودا   مصر  مصر   وتبذل   : 
 .   م١٩٩٢  عام  وحمو   الكبار   لتعليم   العامة  اهليئة   انشاء  -1
 .   التسرب   ومواجهة  لالطفال الكامل  لالستعياب   املدارس  من  العديد  انشاء  -2
 .   األمية   حمو  برامج  تنفيذ   يف   للمشاركة اجملتمعية  املبادرات من  العديد   إطالق  -3
 .  املختلفة  اإلعالم  وسائل خالل من التعليم  بأهمية  اجملتمعي  الوعي  رفع  -4

  باالبناء الوصول  ايل  املصريه  االسر   تسعي   كانت حيث  بالتعليم   القديم  املصري  هتما   
  اجملتمع  يف   مميزه مكانه يف   للعمل  التعليم  من  مرموقه  درجه   ايل
 القديم   املصري  حياه علي  التعليم   اثر     -
  ورسوم  صور   شكل  يف وكانت  اهلريوغليفية  اللغه  اخرتع  -1
   االجنازات   واهم  واالخبار  االحداث  تسجيل  يف   واستخدموها -2
  القدميه  املصريه  احلضاره  معرفه يف  ت هذة اللغه ساعد  -3
  عليه  للكتابه  الربدي  ورق  استخدم -4
  املدارس  بانشاء   اهتم -5
 العامل  احناء  مجيع  من  الطالب  اليها  ياتي   كان  حيث  التاريخ   يف جامعه اول  آون  جامعه وتعد  -6
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 :  مناسية بكلمات   التالية العبارات أكمل

 الريف   عن........  سكان  بني   البطالة نسبة  ترتفع   -١
 ..........عن  اإلناث  بني   األمية نسبة  ترتفع   -٢
 .  التاريخ  يف............  أول صاحبة  مصر  تعد   -٣
 .........و  البطالة  مبشكلتي  األمية  ترتبط   -٤
 ......... الكتابة  القدماء  املصريون  اخرتع   -٥
 ............. ايل  والوصول.........تشغيل  على  القدرة   عدم   هي  املعلوماتية  األمية   -  ٦
 ............هي  حمافظة واقل...........  حمافظة هي   األمية  يف   مصر حمافظات أعلى -  ٧
 .  الصحيحة غير العبارة أمام( خطأ ) وكلمة الصحيحة، العبارة أمام( صواب ) كلمة اكتب 

 . مصر يف األمية  انتشار  أسباب  السكانية  الزيادة   تتصدر  -١
 . بالتعليم  االهتمام لعدم   نتيجة   واخلرافات اجلهل  ينتشر  -  ٢
 . الذكور  عن   اإلناث  بني   البطالة  نسبة  ترتفع  -  ٣
  احلضر   عن  الريف  يف والبطالة  األمية   مشكلتان  تزداد   -  ٤
 . مصر يف  األمية  على  القضاء  يف  الدولة  جهود   كأحد   املدارس  إنشاء يأتي  -٥
 . التكنولوجية  األجهزة  تشغيل  على   الفرد  قدرة   عدم  تعني   املعلوماتية  األمية   -  ٦
 .  التاريخ  يف   جامعة  أول  هي  أون   جامعة   تعترب   -  ٧
  الريف   يف  وخاصة   األناث  عن   الذكور   بني   األمية  نسبة   تزداد   -  ٨

   القوسين؛ بين  من الصحيحة اإلجابة اختر

 .......... هي  مصر   مي   املنتشرة   االجتماعية  املشكالت   أكثر  -١
 ( البطالة  -  األمية  - الفقر  - العشوائيات)

  لـ  الدويل   باليوم  احتفال  سبتمرب   ٨  يوم اليونسكو  أطلقت  -٢
 (السالم  -  األمية   حمو   -  الطفولة   - املرأة  دور )
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  الكتابة  القدماء  املصريون   اخرتع  -  ٣
 ( الباطية  -  العربية   -  املسمارية  -  اهلريوغليفية)

 .الكتابة  يف .........  القدماء  املصريون  استخدم  -٤
  (القماش  -  اجللد  -الربدي - الصوف)  

 .  التاريخ  يف جامعة اول......... جامعة تعد   -٥
 (  خنب -أون  -منف - بوتو)

  حمافظة  يف   مصر  يف   املتعلمني  للسكان   نسبة   أكرب  جند   -٦
 (   األمحر  البحر  -  سويف   بني  -  املنيا   -  بورسعيد)

 . األمية  نسبة   حيث  من  مصر  حمافظات   أعلى ..........  حمافظة  تأتي   -٧
 ( األمحر  البحر   - املنيا  -  اإلسكندرية   - القاهرة)

  طريق   عن  مصري   لكل  الكرمية احلياة  لتحقيق  مصر   تسعى   -٨
 ( اخلرافات  نشر  -  اجلهل  نشر   - السجون  بناء -  املدارس   تشييد)

 . إل  فتؤدي  املصري  اجملتمع  على  األمية   تؤثر   -٩
 ( اخلرافات  انتشار   -  الوعي  رفع   -  الدولة  تقدم  - العمل  فرص   توفري)

   تفسر؟؛ بما

 . اجلمهورية  أحناء  يف   سنويا  املدارس  من   العديد   بناء  -  ١
 . القدماء  املصريني  عند  الكتابة  أهمية  -  ٢
 . مصر يف   األمية  انتشار   -  ٣
 . سلبيا تأثريا   واجملتمع   الفرد  على   األمية  تؤثر   -  ٤
(. التكنولوجية)  املعلوماتية   األمية  حمو ضرورة   -  ٥

................... ...................................................................................................... ....................................

 ................................................ 

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 ......................................................................................................................... ....................................

................................................. 

................................................. ........................................................................ ....................................

 ............................................... 

 الرابع الدرس

  : احلكومة املصرية من تدير حكم البلد وهي تتمثل يف 
 رئيس جملس الوزراء والوزراء وهم مسؤلون وهم ) السلطة التنفيذية ( 

 مع الرئيس اجلمهورية يف ادراه شون البالد 

 ،   عامة   انتخابات  يف  له   التصويت  طريق  عن  الرئاسة  يتويل  
 ،   الشعب   مصاحل  ورعاية  الوطن  امن  عن   مسئول وهو  
 .   ودوليا    حمليا    مصر  ميثل  كما  

 ،   الوزراء  و  الوزراء  جملس  رئيس  من   كون ت ت  والتي  احلكومة تعاونه  الدولة  رئيس
  منها   ،   عديدة  مبهام  احلكومة  وتقوم  
   للدولة  العامة   اخلطة  وضع يف  اجلمهورية   رئيس  مع   االشرتاك  -1

  ،(  مستقبلي هدف  إل   للوصول  الالزمة  اخلطوات )      
  ،   تنفيذها على  اإلشراف  -2
 ، (  العامة  اخلطة لتنفيذ  الالزمة  األموال  حتديد)  للدولة  العامة  املوازنة  اعداد  -3
 .   للقانون  وفقا    القرارات  اصدار    -4
   الوزراء و الوزراء رئيس  مهام وضح الفرق بين  -

 .   اعماهلا  على  ويشرف   احلكومة   يرأس  :  الوزراء  جملس  رئيس    -1
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 .   مصر   يف   اليومية احلياة  جماالت من  واحد   جمال  إدارة  عن  مسئول   : الوزير -2
 ،   للمواطنني  متميز  تعليم  توفري عن  مسئول   والتعليم  الرتبية  وزير :  املثال   سبيل  علي -
 .   للمصريني   جيدة  صحية رعاية  توفري عن  مسئول  الصحة  ووزير   

   النواب   جملس من  ملزمة  قوانني  وفق  يعمالن  واحلكومة  الدولة  رئيس 
  الدولة  يف   القوانني  يسن  الذي  هو   ، 
  (  التشريعية  السلطة)  ميثل ، 
   املصري  اجملتمع  فئات   ميثلون  عضوا    ٥٩٦  من  يتكون   . 
  منهم٪  ٥  الرئيس  خيتار  بينما   النواب   من٪ ٩٥  انتخاب   يتم   . 

   املتنوعة  احملاكم  تتوالها مستقلة  سطلة  هي
 .   العدل  ليسود   القانون  ضوء  يف   االحكام  وتصدر

   للحكم،   نظاما وضعت   التي  الدول  أقدم  من  مصر   تعد  
   ثابت  حكم نظام  هلا  قوية   دولة القدماء  املصريون  أسس   حيث  

 ، العصور  عرب  ملصر  والرخاء  القوة  حقق
  اآلن،  حت  بتميزها  العامل تبهر   زالت   ما   التي  القدمية   املصرية   احلضارة   بناء على  ساعد  
   ( البالد  حاكم )  الفرعون   احلكم   نظام  رأس  على  كان 
  القوانني  وإصدار   املعاهدات   وعقد   البالد   شئون   إدارة مهمته  كانت . 
   (املركزية  اإلدارة   رئيس)  الوزير   البالد   شئون   إدارة  يف احلاكم  يعاون  كان ، 
   (حاليا  الوزارات )  املركزية  اإلدارات   رؤساء  هم املوظفني  كبار  من   عدد   الوزير  يعاون  كان 
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 " بالرتتيب " 
 اجلديد  القانون  مشروع   نواب ال  جملس  أعضاء   أحد  أو  الوزراء  جملس  أو  اجلمهورية  رئيس  يكتب  -١
 (. جديد  قانون وضع  أو   قانون   تغيري تقرتح رمسية  وثيقة)
 . اجمللس  أعضاء على  النواب   جملس  رئيس   يعرضه  -٢
 .   القانون  مشروع   بدراسة  متخصصة جلنة  تقوم  -٣
 .   للمناقشة  املتخصصة  اللجنه  مع   النواب   جيتمع   -٤
 . اجمللس  يف   التشريعية  اللجنة  إل إرساله يتم  القانون،  مشروع  عل  املوافقة متت  إذا  -٥
  األصوات  أخذ يتم  -٦
 . الرئيس  إل إرساله يتم  القانون،   مشروع  على   النواب  جملس   أعضاء ثلثا وافق  إذا  -٧
  اجلمهورية  رئيس  من القانون  مشروع   علي  املوافقة  متت  اذا   -٨

 .   به  للعمل   الرمسيه  اجلرائد   يف   ينشر
  



 Social Studies for free         

 

21 

 

 دراسات الصف الرابع االبتدائي ترم تاني 
 باركود للوصول لجروب الفيس بوك خدم الاست

 01020034332 مستر احمد صبري 

 : كلمات  من  يناسبها  بما  التالية العبارات أكمل

 .......... مهام  من   للدولة  العامة  اخلطة  تنفيذ  علي   االشراف  -١
 ............ هو  قدميا  مصر   يف   الوزير  منصب  منصبه  ويقابل  احلكومة  رئاسة   يتول  -٢
  مستقلة  سلطه..........السلطة  تعترب  -٣
 ........... هي  قدميا  امللك   لوظيفة  املقابلة  احلالية   الوظيفة  -٤
 ........... سن  عن   املسئول  النواب  جملس   -٥
 ......... وزير  هو  وتطوير  التعليم إدارة  عن  املسئول   -٦

 : يلي مما الصحيحة غير العبارة أم( خطأ)  وكلمة الصحيحة، العبارة أمام( صواب)  كلمة اكتب

 . وقوي  ثابت سياسي  نظام  وجود قدميا   مصر   عرفت  -١
 . احلكومة  رئاسة  النواب   جملس رئيس  يتويل  -٢
 . حاليا الوزراء  رئيس  منصب  قدميا  امللك  منصب  يقابل  -٣
 . احلكومة  رئاسة   اجلهورية  رئيس  يتويل  -٤
 .  السنن  آالف  استمرت   قوية حضارة  بناء  على  القدمية  مصر  يف  سياسي نظام  وجود  ساعد  -٥
  النواب جملس  أعضاء ثلث  موافقة  عن  البد   جديد  قانون  بأي   للتشريع   -٦
 . وحمليا  دوليا املؤمترات  يف  مصر   متثيل السيسي  الفتاح  عبد   الرئيس   مهام  من   -٧
 . انتخابهم   يتم  النواب  جملس  اعضاء  كل   -٩

 :  القوسين  بين مما  الصحيحة اإلجابة اختر

 . هو  قدميا  البالد   شئون  إدارة  يف   امللك  مساعدة  عن  املسئول   -١
 ( اإلدارات  رؤساء -الوزير  -  الكاهن  -  الكاتب )

  عليه  يطلق   كان  القدمية   مصر  يف   البالد   حاكم  -٢
 ( اإلمري  - امللك  -اجلمهورية  رئيس  -السلطان)
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 مصر  يف التشريعية  السلطة............ميثل  -٣
 ( الشيوع  جملس  -  احلسبي  اجمللس   -  احمللي   اجمللس  -النواب   جملس )

 املتنوعة...........  متثلها  مصر  يف املستقلة  السلطة  -٤
 ( املدارس   -  املستشفيات  -  الوزارات   -  احملاكم)

 :  يلي   فيما خط تحته  ما  صوب

 . واخلارج  الداخل   يف متثيلها  مهمة  مصر يف (  الوزراء)  يتول  -١
 . احلايل  العصر   يف املصرية  احلكومة   رئاسة(  الوزير)  يتول  -٢
 (. التنفيذية )  السلطة   النواب  جملس  ميثل  -٣
 .  مستقلة سلطة(  التشريعية)  السلطة  تعترب  -٤
 . حاليا اجلمهورية  رئيس  منصب مع قدميا   مصر   يف (  الوزير)  منصب  يتاشبه  -٥

 :  تفسر بم

.  له  وزيرا   يعني   القدمية مصر  يف  امللك   كان  -١
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

. الوزراء  رئيس منصب أهمية  -٢
....................... .................................................................................................. ....................................

 ............................................... 

 .الدولة  يف القضائية  السلطة  وجود  أهمية  -٣
................................. ........................................................................................ ....................................

 ............................................... 

 .الدولة  يف مهم   دورا    قدميا  االدارات  لرؤساء  كان  -٤
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

   لم؟؛ إذا يحدث  ماذا

. وقوي  ثابت حكم نظام  وجود  القدمية  مصر  تعرف  -١
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 دة عدي  قوانني   مشاريع اقرتاح  يتم  -٢
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 :  التالية المبارات صحة علي  دلل

. حاليا   الـجمهورية  ورئيس  القدمية  مصر  يف  امللك  متصب   يتشابه  -١
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 :  مناسبة بكلمات   التالية العبارات أكمل

 ........... اللغة  مع   سيوة   سكان  هلجة  تتشابه  -  ١
 .......... مشكلة  تنتشر   األسر   لبعض  االقتصادي   املستوى  ضعف   نتيجة   -  ٢
 .......... احملافظات  من  بورسعيد  حمافظة تعد  -  ٣
 :  الصحيحة غير العبارة أمام( خطأ ) وكلمة الصحيحة، العبارة أمام( صواب ) كلمة اكتب 

 . احليوانات  وتربية  الزراعة  حبرفتي  احلضر  سكان   يعمل  -  ١
 . لليونسكو   العاملي  الرتاث  قائمة  على  التحطيب  فن  إدراج  ت -  ٢
 .  األمية  على  القضاء  يف  الدولة   جهود أحد  ميثل  املدارس  إنشاء -  ٣

 : القوسين  بين مما  الصحيحة اإلجابة اختر

  هي  املصرية الصحاري  لسكان   الرئيسية   احلرفة  -١
 ( التجارة  -  الرعي  -  الصناعة  -  الزراعة)

 . يف اهلجن  سباقات   تنتشر   -٢
 ( النوبة  -  اإلسكندرية -  القاهرة   -  سيناء)

  مشكلة أسباب  من   يعد   املدارس  من   التالميذ   بعض  تسرب   -  ٣
 ( االزدحام  -  الفقر  -  األمية  -  البطالة)

 :  يلي   عما أجب 
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. املصري   الثقايف  الرتاث  تنوع  اسباب  فسر  -١
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

. العشوائيات  وظهور   الريف   سكان  بني  العالقة  وضح  -٢
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 . العبارة  هذه  حةص أيد (. بالتعليم  القديم   املصري  اهتم)  -٣
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 اخلامس الدرس

 ما المقصود بالمحافظ : 

   احملافظة شئون  إدارة  عن   املسئول   الشخص   هو  احملافظ   ، 
  فيها   التنفيذية  السلطة  ميثل  ،  
  اجلمهورية  رئيس   قبل  من  تعيينه  يتم   ، 

 مهام المحافظ : 

  والنظام األمن  حفظ مسئولية  يتول  -1
   واخلاصة العامة  واملمتلكات  اإلنسان  حقوق  محاية  -2
 ،  النظيفة  واملياه  والكهرباء   والصحة كالتعليم  ، العامة   واخلدمات   املرافق جودة متابعة  -3
  احملافظة  يف التنموية  املشروعات   تنفيذ   علي   يشرف  -4
 .   ألبنائها العمل  فرص  وتوفري  اجملاالت   كافة  يف   احملافظة  إنتاج زيادة  علي   يعمل -5

  احملافظة  سكان  عن املمثلني   االعضاء  من جمموعة يضم   للمحافظة  تابع  جهاز وهو  ،  
  سنوات   اربع لك انتخابهم  يتم 

 مهام المجلس المحلي : 

 ،   احملافظة  شئون  إدارة  يف احملافظ  معاونة  -1
  ،   العمراني  التخطيط  كمشروعات   احملافظة  يف   التنمية  خطط  تنفيذ   متابعة  -2
  ،   العشوائيات  تطوير  -3
 . وغريها  العامه   واملرافق  واملستشفيات  املدارس  وتطوير   صيانة -4
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  ، احملافظة  يف   العامة  املمتلكات  علي  افظ حي  ان علي كل فرد  جيب  -1
  ، فيها   تعيش  التي  البيئة  خلدمة  التطوعية االعمال  يف   شارك ي  -2
 .   العمل  واتقان  بالتعليم امهتماال -3

  إقليما،  ٤٢  إل تنقسم  قدميا  مصر  كانت  
  ماحاك  إقليم لكل  يعني( الفرعون)  امللك  وكان 

 وكانت مهامة كالتايل : 
  اإلقليم،  بشئون  يهتم -1
  أمنه على  حيافظ  -2
 . فيه  املشروعات   تنفيذ  على  يشرف  -3
  حاليا  احملافظ   منصب  قدميا  اإلقليم  حاكم  منصب  يقابل   . 
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 : كلمات من ويناسبها بما التاليه العبارات اكمل 

 ............. علي.احلفاظ   بسبب  حمافظتي يف اجلرائم  تقل  -١
 ..........مسئوليات   من  للتنمية  القومية   اخلطط   تنفيذ  علي   االشراف  -٢
 ............واجبات  من   قدميا باالقليم  املشروعات  تنفيذ  علي   االشراف  -٣
 ................  ک واجباتك  من  احملافظة  خلدمة  التطوع  -٤
 .............اجمللس  واجبات   من باحملافظة التنمية  خطط  تنفيذ   متابعة  -٥
   باحملافظة..............السلطة  احملافظ   ميثل  -٦
 .............و............مثل  العامة  اجلدمات  جوده  احملافظ   يتابع  -٧
 .............و............مثل  املرافق  جودة  مبتابعة  احملافظ  خيتص  -٨
 .............مهام  من   حمافظتي يف  عمل  فرص  لتوفري  توظيفي  معرض  عمل  -٩

 . الصحيحه  غير العبارة أمام( خطا) وكلمة الصحيحة، العبارة أمام( صواب) كلمه اكتب

 . وتطويرها  حمافظته حتسني   يف دور له  مواطن   كل   -١
 . احملافظ  مسئولية من بالقاهرة  زينب   السيدة   منطقة  العشوائيات  تطوير  متابعة  -٢
 . سنوات  ست  كل  باحملافظة  احمللي   اجمللس  انتخاب  يتم   -  ٣
 .القاهرة  مبحافظة  احمللي  للمجلس لرتشح  املنيا  حمافظة لسكان   ميكن   -٤
 .حمافظتة  يف   القومية  املشروعات   تنفيذ  يتابع   حمافظ   كل   -٥
 . بها املكلفني املهام  بعض   يف حاليا واحملافظون   قدميا  األقاليم  حكام  يتشابه   -  ٦
 . واملرأة  الشباب   عن  ممثلون   احمللي   اجمللس  يف   يكون   أن جيب  -  ٧
 . حمافظتي تطوير   يف   يساعد   مبذاكرتي  اهتمامي  -  ٨
 . حمافظتي يف  واملستشفيات   املدارس صيانة  على  احمللي  اجمللس  يشرف  -٩
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 :  القوسين بين  من الصحيحة اإلجابة اختر

 ..........منصب  حاليا  احملافظ  منصب  يقابل  -  ١
 ( الكاهن  -  اإلقليم  حاكم  -  الوزير   -  الفرعون)

 ........... مهام  من   حمافظتي يف  األمن   على  احلفاظ   -  ٢
 ( الوزراء  رئيس -  القاضي   - احملافظ -  اجلمهورية   رئيس)

 .............  مهام  من  اجليزة  حمافظة يف   التنمية  خطط تنفيذ  متابعة   -  ٣
 ( القضاء  دار  - اجلمهورية  رثاسة   -  احمللي   اجمللس  - الوزراء  جملس )

 املشكلة  هذه  متابعة   عن   املسئول  فالشخص   أيام؛   ثالثة ملدة   املنوفية  حمافظة عن  املياه  انقطعت  -٤
 ( الوزراء  رئيس  -  احمللي  اجمللس   - احملافظ  -  اجلمهورية رئيس )                         ..........  هو  وحلها

 ...... مسئوليات  من   بها  العمل  على   الشباب  وتشجيع  باحملافظة  جديدة أسواق إنشاء  -٥
 ( احملافظ  - الوزراء  رئيس  -  احمللي   اجمللس -  اجلمهورية   رئيس)

 مسئوليات   من  هي   الدقهلية  حمافظة مدن بإحدى  الصحي   الصرف   شبكات   وإصالح  صيانة  -٦
 ( الوزراء  رئيس  -  اجلمهورية   رئيس - احمللي  اجمللس   - احملافظ )                                          .......  

 . مسئوليات  من   هي  وزراعتها؛  الستصالحها   احملافظات  إحدى   أرض  من مساحة  ختصيص   -٧
 ( الوزراء  رئيس  -  احمللي   اجمللس  - احملافظ -  اجلمهورية   رئيس)

 : خط تحته  ما  صوب

 . احملافظني   بتعيني (  الوزراء  رئيس )  يقوم  -  ١
 . احملافظة  ألبناء املقدمة  العامة  اخلدمات   جودة(  احمللي  اجمللس)  يتابع  -٢
 مسئوليات   من   حمافظتي  يف   والتنموية  اخلدمية   املشروعات  تنفيذ على  اإلشراف   -٣
 .( اجلمهورية  رئيس )  
 . احملافظة  داخل  التنفيذية  السلطة(  اجلمهورية  رئيس )  ميثل  -  ٤
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 :  القائمة  بين من  األتية المهام عن المسنول الشخص حدد

 (قدميا  اإلقليم   حاكم -املواطن  -احمللي  اجمللس)
 .  فيه  أعيش   الذي   الشارع   لتنظيف   التطوع   -  ١
 . املدينة  يف   العشوائيات  تطوير  -٢
 . احلي  تشجري  يف   اجلريان  مع   مشاركتي   -  ٣
 . باإلقليم  املشروعات  تنفيذ  على باإلشراف خيتص  -  ٤
 . واملستشفيات  املدارس   صيانة   على   يشرف  -٥
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 الوحده الثانية

   األول الدرس

  مب تفسر"    عام ليكون يوم الرتاث العاملي  ابريل من كل    18يوم خصصت منظمة اليونيسكو" 
 لتوعية كل شعوب العامل بضرورة محاية الرتاث الطبيعي والثقايف  

 :   الثقافي التراث  -١

  والفنون  وامللبس املأكل  يف   الشعوب  وتقاليد   عادات الو  الرتاثيه   واحلرف   الصناعات  يف   تتمثل 
  العظيمه  القيمه  ذات  السياحيه   االماكن   ايضا    ويشمل  الشعبيه

  االثارية  والكنائس  واملساجد  واالهرامات  املعابد   مثل
 :  الطبيعي التراث  -٢

 او   صناعتها  يف   االنسان   يتدخل   مل التي   العاليه  القميه  ذات اجلميله  الطبيعيه  املواقع  يف   يتمثل  
  حممد راس وحمميه  املتحجره  الغابه   حمميه و   الريان   وادي  حمميه مثل فيها  التأثري

   الدين صالح قلعه -١

   سيناء  جنوب حمافظه  يف طابا   مدينه  يف   فرعون  جزيره يف  توجد 

  الدين   صالح  القائد   اسم  حتمل  التي  القالع  احد   وهي  

  نيت  وقد
ُ
 وجريانها   مصر بني  والبحريه  الربيه  الطرق   حلمايه  القلعه هذه  ب

   االعداء  من  االمحر   والبحر   العقبة  خليج  وتأمني 
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 سور مجري العيون :  -2

 توجد يف مدين القاهرة وكان من شيدها صالح الدين االيوبي 

 لتحمل املياة التي ترفعها السواقي من النيل حتي تصل ايل قلعه صالح الدين بالقاهرة 

   المتحجره   الغابه محميه -3

   القاهره  حمافظه  يف   املعادي  حي   شرق  توجد  

  املتحجره  االشجار  من   جمموعه فيها   يوجد   

   اسطوانيه  مقاطع ذات  صخريه   قطع  شكل   تكون علي 

  غابه  شكل   علي   بعض  مع   بعضها   تتجمع  

 محمية راس محمد  -4

   توجد يف جنوب سيناء عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة 

    تتميز بالشواطي املرجانية واالمساك امللونة 

   السالحف البحرية املهددة  باالنقراض واالحياء املائية النادره 

 محمية وادي الريان :   -5

  تقع يف حمافظة الفيوم 

 حيث املناظر الطبيعية املميزة 

  البحريات والشالالت واحليوانات مثل الثعالب والغزالن مثل 

   وتعد مصدر دخل لوجود السياحة بها 

 :   العالمي التراث قائمه  بـ المقصود ما -
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  عليها  واحملافظه  ومحايتها  وطنهم  ويف   والثقايف  الطبيعي  بالرتاث املواطنني  معرفه   تساعد   

        االماكن  ختتار  ثم   فيها  والثقايف  الطبيعي   الرتاث  مواقع   حتديد   علي  العامل  دول  كل تشجع  -1
  العاملي  للرتاث  قائمتها   ضمن   لتكون  واملميزه  الفريده

  وتارخيهم   جمتمعهم  ايل   باالنتماء املواطنني  شعور  تعمق  -2  
  الالزمه   االجراءات   اختاذ   علي   العامل  دول  حتفيز   علي  تعمل  -3

  وتطويرها  والطبيعيه  والثقافيه  الرتاثيه  املواقع  حلمايه
 قائمتها   يف   حددتها   التي   العاملي  الرتاث  مناطق   يف   السياحه  ايضا   تدعم   كما -4
  للدوله   القومي  الدخل  زياده  علي  ذلك  كل   ويساعد   
  باخلطر  املهدده   الرتاثيه  االماكن  علي  للمحافظه  الدول   ايل  املساعده  ايضا  تقدم -5

 باليمن   صنعاء  مدينه  ترميم   مثل القدميه  املدن   بعض  ترميم  يف  وتساهم 
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 : التالية العبارات اكمل 

 ............ تراثا    تعد   وهي   واالهرمات   املعابد   من  الكثري  القدماء  املصريني   بني   -١
 امللونة واالمساك  املرجانية بالشاوطئ  حممد   رأس  حممية   تتمتع   -٢
 ............ تراثا    تعد   بذلك   فهي  
 ........... يسمي  االعداء  من األمحر   والبحر  العقبة خليج  تأمني  بغرض   انشيء  اثري  مكان  -٣
 .........و........ريان  وادي  يف املوجودة  النادرة   الربية  احليوانات   من   -٤
 .........لـ  العاملي  باليوم   ابريل من  ١٨  يوم  عام كل العامل  حيتفل  -٥
  القلعة  ايل  السواقي  عرب   النيل  نهر  مياه   لتوصيل .........  الدين  صالح  شيد   -٦
 ............حممية يف  صخرية  قطع   شكل  علي التي   املتحجرة   االشجار  مشاهدة  ميكننا  -٧

 . يلي مما الصحيحة غير العبارة أمام( خطأ)  وكلمة الصحيحة، العبارة أمام( صواب)  كلمة اكتب

 . طبيعي  تراث  ملنطقة  زيارة  تعد  األقصر،   ملعبد  السائحني   زيارة  -  ١
 . طبيعي تراث   منطقة يعد  العيون  جمرى سور   -  ٢
 . العامل  تراث   حبماية  للتوعية  للرتاث عامليا  يوما   اليونسيف   منظمة  خصصت  -  ٣
 . البيضاء  الصحراء  حممية يف   املتحجرة  األشجار  توجد  -  ٤
 . واألديرة  والكنائس   واملساجد  القالع  الثقايف  الرتاث  مناطق  تشمل   -  ٥
 . الثقايف  الرتاث  مواقع  إلحدى  املقابلة  الصورة   تشري   -٦
 . النادرة  احليوانات  من  الكثري  الريان  وادي  حممية تضم  -٧
 . متميز اسرتاتيجي  موقع  ذات  طابا  يف  الدين  صالح  قلعة  تعترب   -  ٨
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 : القوسين  بين مما  الصحيحة اإلجابة اختر

 ستتوجه  فإنك  سيناء  جنوب يف  الطبيعي  الرتاث  مناطق  إحدى   لزيارة   برحلة  القيام  أردت  إذا  -  ١
 ( املتحجرة  الغابة  -  احليتان   وادى   - الريان  وادي   -حممد رأس )                            ..........حممية إل
 ......... حمافظة يف   املتحجرة  الغابة  حممية  توجد   -٢

 ( سيناء  جنوب  -  القاهرة   -  اجلديد   الوادي   -  الفيوم)
 ...........جزيرة  على  سيناء  جنوب  يف  قلعته الدين  صالح   شيد  -  ٣

 ( فرعون  -  تريان  -  الزمالك   -  شدوان )
 ...... ....طريق  عن   القاهرة   الدين  صالح  قلعة  إل   تصل   النيل   مياه   كانت -  ٤

 ( اخلريي  القناطر  - اإلمساعلية  ترعة  -  يوسف  حبر  ترعة  - العيون   جمرى  إسور)
 :  يلي   فيما خط تحته  ما  صوب

 ( الطبيعي) الرتاث  من  طولون  بن  امحد   مسجد   يعد   -١
 (. املتحجرة  الغابة)  حممية يف البحرية  السالحف   توجد  -  ٢
 (السالم)  حي شرق   وحتديدا  القاهرة  حمافظة يف املتحجرة  الغابة   حممية  تقع    -٣
 ( الشيخ  شرم) جزيرة  على سيناء  جبنوب  قلعته الدين  صالح   شيد  -  ٤

 :  تفسر؟ بم

. قدميا  العيون  جمرى سور  تشييد  -  ١
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

. طابا  يف   الدين  صالح   قلعة  أهمية  -  ٢
 ................ ......................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

.  العاملي  بالرتاث   اليونسكو   منظمة   اهتمام   -  ٣
........................ ................................................................................................. ....................................

 ............................................... 
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 .لليونسكو  العاملي  الرتاث   قائمة  على  واألثرية  السياحية  املواقع  إدراج  أهمية  -  ٤
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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  الثاني الدرس

 :   ومنها   كبريه اهميه هلا  لليونيسكو العاملي  الرتاث خريطه علي   املسجله الرتاثيه املواقع من العديد يوجد
   فيله   الي سمبل ابو من  النوبه اثار  -١

   االثارية  االماكن  من   الكثري  املوقع   هذا  يضم  
  فيله   جزيره يف   ايزيس  ومعبد   مسبل  ابو   معبد   مثل  
  الغرق   من   انقاذها  يف  اليونيسكو   منظمه  ساهمت  قد 
  احلايل  موقعها  ايل   نقلها  وت   العايل  السد  بناء  بعد   

 :  التاريخيه  القاهره -٢

   العامل   يف الرتاثيه  املدن   واكرب اهم  من  التارخييه  القاهره  مدينه  تعد 
   التارخييه  واملباني  االثار   بتعدد تتميز  حيث  

ر   التي
ّ
  الطويل  القاهره تاريخ عن  تعب

 عريقه  ودينيه  وجتاريه  وثقافيه  سياسيه  عاصمه  بصفاتها    
 :    الحيتان وادي -٣

  الفيوم  حمافظه  يف   احليتان  وادي   مدينه   تقع  
   اخري   ألمساك  وحفريات   ضخمه  حيتان   وعظام  هياكل   فيها  وتوجد 
  املنطقه  تلك يف  سنه   مليون   ٤٠ قبل   تعيش  كانت   
   قدميا   البحر  يغطيها  كان 
   والغزالن  والثعالب  كالصقور  متنوعه حيه كائنات فيها  وتوجد  
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 :   مينا  ابو منطقه -٤

  العرب  برج  مدينه  جبوار  االسكندريه يف  مينا  ابو   مدينه   تقع  
  ملصر   الروماني  احلكم   فرته  ايل  املنطقه  تاريخ ويرجع  
   واثريا    دينيا   مزارا    وتعد  
  واملباني  الرتبه   تأكل  ر خبط  مهدده  انها  املنطقه  هذه  اليونيسكو   منظمه  وتصنف  
 :  بها   المحيطه والمنطقه كاترين سانت  دير -٥

  سيناء  جنوب  حمافظه يف   كاترين سانت  دير  يقع  
  سيناء  جبل  سفح  عند 
   الل   من  الوصايا   مرسي النبي   تلقي   حيث 
   مصر  يف  االديره  اقدم   من   ويعد 

  العاملي  الرتاث  قائمة  ضمن  لتكون   ومميزة  فريدة  اماكن  اليونسكو   ختتار   ، 
   وهي : معايير عدة خالل من  ذلك  يتم -

  هلا  مثيل   ال   طبيعي   وظواهر اجلمال  فائقة  طبيعيه  مناطق  املكان   يضم  ان   -1
  ،  العصور   عرب  التطور  من  مهمة مراحل  يعكس   او  -2
  ،  البشري لإلبداع  منوذجا   األثر   ميثل  ان  او -3
  عظيمة   حضارة   علي  شاهدا    يكون   او -4
 .  التكنولوجيا  او   املعماريه  اهلندسه لتطور  بارزا    منوذجا    يعكس  او -5
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 :   الكباش طريق

  والدينية   امللكية  الكربي   االحتفاالت  إلقامة  القدماء   املصريون   انشأه  طريق  هو 
   مرتا    ٧٠ من   اقل   وعرضه  مرت ٢٧٠٠  طوله  ويبلغ   ، 
   جنوبا   االقصر  ومعبد   مشاال   الكرنك  معبد  بني  ويربط   . 
   اهلول   ابو   وضعية   يف كباش   هيئة  علي  بتماثيل  اجلانبني   علي  مزين   كله  والطريق . 
  وممثلون   متعددة  دول  من وفود   حضرته   كبري   حفل  يف   الطريق   هذا   افتتاح  إعادة  ت  وقد 

  ،  اليونسكو   ملنظمة
  الثقافية   للسياحة   مكان  افضل  اصبحت   االقصر   إن  السياحة  جمال يف  اخلرباء  من  كثري ويري 
 .   الكباش   طريق  اكتمال  بعد   منازع  بال  

  املناخية   التغريات   ظل   يف   والسياحة  العاملي  الرتاث   عن   اليونسكو  تقرير  أشار  فقد  
 للخطر معرض  ،  خمتلفة دول  يف   العاملي  الرتاث  قائمة  علي  ثقافيا   و  طبيعيا    موقعا    ٣١  ان   ايل

 بسبب 
 ،   اجلليد   ذوبان   -2       ،   املتزايدة  احلرارة  درجات     -1
 ،   القاسية   اجلويه  االحوال    -4                املياه  مسوب  ارتفاع    -3
 .   املتزايدة   الغابات   وحرائق -7                                واجلفاف     -5

 ملحوظة : 
 اليونسكو   قائمة  يف   املواقع  هذه   فتوضع  ،  اليونسكو   لقائمه  تراثيه مواقع  ترشح ان  للدول  ميكن -

 ايل  ستضيفها  كانت  اذا   ما  وتقرر  املواقع   هذه  ستدرس   اليونسكو  ان  يعني   وهذا   .  املؤقتة
 .   ال   ام   الرئيسيه   قائمتها
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 :  التالية  العبارات اكمل -

 ..........  حمافظة يف   كاترين سانت  دير  يقع   -1
 .......   مدينة  من   بالقرب ...........  حمافظة يف مينا أبو  منطقة توجد  -  ٢
 ........... عاملي  تراث   منطقة احليتان  وادي  حممية تعد  -  ٣
  العامل  يف  الرتاثية  املدن  أكرب  من   مصر  يف...........  مدينة تعد  -  ٤
 مصر   يف...........احلكم  فرتة   ايل   مينا أبو   منطقة  ترجع  -  ٥

   الخاطئة العبارة  أمام)×(  أو الصحيحة  العبارة أمام( ✓)  عالمة ضع

  بالدول  والثقايف  الطبيعي  الرتاث  علي  احلفاظ   يف  اليونسكو   منظمة  تسهم   -  ١
  الطبيعي  الرتاث  مناطق  من   ايزيس   معبد   يعد  -  ٢
   عريقة وثقافية  سياسية   عاصمة  القاهرة   تعد  -  ٣
 القبطي  احلكم   فرتة  ايل الرتاثية  أبومينا  منطقة  ترجع  -  ٤

   تفسر؟ بم

 ؟  الغرق  من  مسبل أبو  معبد انقاذ  علي   اليونسكو  منظمة  حرص   -  ١
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟   طبيعي  عايل  تراث كمنطقة  احليتان   وادي  منطقة  تسجيل   -  ٢
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  العامل   يف   رتاثيةال  املدن  أكرب  من  التارخيية  القاهرة  تعترب  -٣
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  اءسين  يف  كاترين   سانت   دير  أهمية  -  ٤
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 خط تحته  ما  صوب

  سيناء  جنوب يف(  بشوي  االنبا  دير )  يقع   -  ١
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  العايل  السد  بناء بعد (  االقصروالكرنك) معبدي  انقاذ   ت -  ٢
  مصر  يف  الروماني   احلكم  فرتة ايل(  الريان  وادى)  منطقة  تاريخ   يرجع   -  ٣
 ( حممد رأس)   حممية   يف   حيتان   هياكل  جند   أن   ميكن   -٤

 :    القوسين بين مما  الصحيحة اإلجابة اختر

 ........ الرتبة  تأكل  خبطر  املهددة   الرتاثية  املناطق   من   -١
 (   احليتان  وادي  - كاترين  سانت  دير  - مينا  أبو)  

 ....... العاملي  الرتاث  قائمة   علي   ادراجة  وت األديرة  أقدم  من   -٢
 (   احليتان  وادي  - كاترين  سانت  دير  - مينا  أبو)  

 ........ جزيرة  يف ايزيس  معبد   يقع  -٣
 ( الزمالك  -  شدوان  -  غزال   - فيله)  

 حمافظة   يف كاترين  سانت  دير   -٤
 ( القاهرة  - سيناء  جنوب -  سيناء  مشال)  
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 لثالثا الدرس

   سنه  ٧٠٠٠  منذ اكثر  عريق  تاريخ  وهلا   سياحيه   بلد  بانها   مصر   تتميز   
 :   املصريه  باالراضي  مرت  التي  احلضارات 

  الفرعونيه  القدميه  املصريه  احلضاره -1
 اليونانيه   احلضاره -2
  الرومانيه   احلضاره -3
  القبطية  احلضاره -4
  االسالميه   احلضاره -5

   الشيخ شرم مدينه  -١

  سيناء  جنوب   يف   تقع   
   اخلالبه   الطبيعيه  والظواهر  املعتدل  مبناخها   تتميز 
  املرجانية  والشعب  والصايف  والبحر  اجلبال   مثل  
    العامل  مستوي  علي   للسالم  مدينه  كأفضل  اليونيسكو  منظمه  اختارتها  

 الهول  ابو و  االهرامات -٢

  النيل  نهر  غرب   اجليزه  يف مرتفعه  هضبه   علي التالته  االهرامات  القديم  املصري  بني  
  الفيضان   عن   بعيده  لتكون      
   املوت  بعد  احلياه  اي واخللود  البعث  يف   يعتقدون  كانو النهم   ذلك  
   اهلرم  داخل  متعلقاته  كل ومعهم   امللك  دفن   يتم   وكان  
   اسد  وجسم  انسان   راس  شكل   علي   اهلول   ابو  متثال خوفو   امللف   وبني               
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  السرقه  من   االهرامات   ومحايه   للقوه  رمز  ليكون     تفسر مب  
   االديان مجمع -٣

  القاهرة  يف  القدميه  مصر  حي يف  يقع  
   واليهوديه   الرومانيه  االثار  من  جمموعه يضم 
 مثل   واالسالميه   والقبطية  
 بابليون   حصن   -
  ملصر  الروماني  االحتالل  عهد   يف   بني   الذي   
  املعلقه  والكنيسة -

 النها   باملعلقه ومسيت  الكنائس  اقدم  من  واحده  هي
يت

ُ
  بابليون   حصن  من  اجلنوبيه  االبراج   علي   بن

  االرض  سطح  عن   امتار   عده  وترتفع
  اليهودي   واملعبد -
  الفسطاط  منطقه  يف القبطية  الكنائس  منطقه  نهايه  يف
  العاص  بن  عمرو   وجامع  -

  اخلطاب  بن   عمرو   اخلليفه  عهد   يف العاص  بن  عمرو  بناه الذي
 

   القاهره برج -٤

  النيل   نهر  عند   الزمالك  جزيره  يف  يقع  
  القاهره  يف احلديثه  السياحية  املعامل  ابرز   من وهو  
   مم

ُ
  شبيب نعوم  الراحل   املهندس يد  علي  ص
 من   رمز تعد  الذي  املصريه  اللوتس  زهره  شكل  علي

  القدميه  املصريه  احلضاره  رموز   
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 المصريه  الحضاره  القومي المتحف

  العربي   والعامل مصر يف  نوعه  من  االول  هو  املصريه  للحضاره   القومي  املتحف  يعد  
   اهميته

  مب تفسر"          اثاريه قطع   عرض  طريق   عن املصريه  احلضاره   عن شامله   نظره  يقدم " 
 القديم   املصري  العصر  من املختلفه  العصور   عرب املصريه   احلضاره  فهم  علي   الزائر  تساعدل

  واملعاصر  احلديث  العصر   ايل واالسالمي   والقبطي  والروماني   واليوناني
   الموقع

  القاهره   يف  الفسطاط   مدينه   قلب  يف  يقع  
 م ٢٠٢١  ابريل   ١٨  املوافق  للرتاث  العاملي  اليوم  يف   افتتاحه  ت وقد
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 :  التالية  العبارات أكمل -

 ............... هو  اهلول  أبو   متثال شيد  الذي   امللك   -  ١

 .............   حمافظة يف  الثالث  االهرامات  القدماء  املصريون   بني  -  ٢

 ..........   أبراج  فوق  املعلقة  الكنيسة  بناء ت -  ٣

 ..........و.........يف  العتقادهم  األهرامات  القدماء  املصريون   شيد  -  ٤

 ..............   منظمة   قبل  من  للسالم  مدينة  كأفضل  الشيخ  شرم مدينة اختيار  ت -  ٥

 .............   شكل   علي   القاهرة  برج  بناء ت -  ٦

 ............   حمافظة يف   األديان  جممع يوجد   -  ٧

   الخاطئة العبارة  أمام)×(  أو الصحيحة  العبارة أمام( ✓)  عالمة ضع

  اجليزة  مبحافظة  للحضارة  القومي  املتحف  يقع   -  ١

  اللوتس زهرة  شكل   علي   القاهرة  برج  شبيب  نعوم  املهندس   صمم   -  ٢

  انسان   ورأس  أسد جبسم  اهلول  أبو  متثال  صمم   -  ٣

 بابليون   حصن  أبراج أحد أنقاض  علي  املعلقة  الكنيسة  شيدت   -  ٤

  الفيضان  عن بعيدة   لتكون   النيل   شرق  االهرامات  القدماء  املصريون   بني  -  ٥

  األديان  جممع   منطقة  يف  األثرية  املناطق  من  اليهودي  املعبد  يعترب  -  ٦
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 :  تفسر بم

  ؟   القدماء  للمصريني األهرامات   أهمية  -١

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

  سياحيا؟   القدمية  مصر  منطقة أهمية  -٢

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  االسم   بهذا   املعلقة  الكنيسة  تسمية  -٣
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  الشيخ  شرم  مدينة  السياح  من  الكثري  زيارة   -٤
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  العريي   والعامل   مصر  يف   نوعه  من   األول   املصري للحضارة  القومي املتحف  يعد   -٥
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
 :    علي المترتبة  مالنتائج

 ؟   واخللود  البعث   يف   القدماء  املصريني  اعتقاد  -  ١
............................................................. ............................................................ ....................................

...............................................  
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 الدرس الرابع 

ياتي السائحون ايل مصر الغراض متعددة منها : ) الزنها والرتفية والعالج وحضور املؤمترات 
 (   واملهرجانات 
 الثقافية  السياحة

  والثقافية  التارخيية   األماكن   زيارة  يف   تتمثل 
    املعز  وشارع  اجليزة،  أهرامات  مثل  

  املصرية   األوبرا   ودار واملتاحف، القاهرة،  يف   اخلليلي   وخان 
  العاملية،  الفنية  العروض  أفضل  تقدم   التي   
   النادرة واملؤلفات  الكتب  من العديد   تضم   التي  االسكندرية  ومكتبة . 

 الترفيهية  السياحة

  اخلالبة  الطبيعية  األماكن   زيارة  يف   تتمثل  
  النيل،  نهر  عرب  التنزه  مثل  
 الشاطئية  املدن   وزيارة  
  املرجانية  والشعاب   اخلالبة  باملناظر للتمتع  والغردقة  الشيخ   وشرم دهب مدينة  مثل   
  األمحر،   البحر   يف
  يف   السفاري  ورحالت   املتوسط   البحر  شواطئ   على  والعلمني   مطروح   مرسى   مدينة   زيارة   كذلك 

 . املصرية  الصحاري 
   العالجية السياحة

  الساخنة  والرمال  الكربيتية  العيون   مناطق  زيارة  يف   تتمثل  
 واالستجمام،  للعالج     
   سيوة  وواحة  سيناء  جنوب  يف   كما . 
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 والمهرجائات  المؤتمرات سياحة

    املهرجانات،  أو املعارض أو املؤمترات  احلضور  مصر  السياح  زيارة   يف   وتتمثل  
  العاملية،   املؤمترات  من   الكثري  مصر  استضافت  وقد 
  الكوارث  خماطر من   للحد   العربي  واملؤمتر   الذكي  النقل   مؤمتر   مثل . 
   مصر  يف تقام  التي   السنوية املعارض  أهم  ومن  
 للكتاب  الدويل  القاهرة  معرض ،  
   مهرجانات  عدة  تقام  كما  
 العربية  املوسيقى  ومهرجان  الشعبية  للفنون   اإلمساعلية  مهرجان   مثل . 

   م،   ٢٠١٩  عام يف  سائح   مليون١٣  حنو  مصر  إل   الوافدين  السائحني  عدد   بلغ 
   املصري؛  االقتصاد   دعم  يف  السياحة   تسهم  لذا  
للشباب   عمل  فرص   توفر يثح  
   األجنبية،   للعمالت  األول   املصدر  وتعد  
   القومي  الدخل   إمجايل   من ٪  ١٢  بنحو تسهم  أنها   كما  
 (. واحد  عام  يف   االقتصادية  األنشطة  حتققه  الذي  الدخل )

 :  خالل من السياحة بتنمية  مصر  تهتملذلك 

 األثرية  املناطق   وصيانة  والفنادق، السياحية  القرى مثل  السياحية  املنشآت  وتطوير  إنشاء  
 التسويق  يف   التكنولوجية  األساليب  واستخدام  واملواصالت  النقل  وسائل  وتطوير  وترميمها،
 " املستدامة  السياحة   مصر تدعم  كما  السياحي، 
 املنشآت  يف  واملياه  الطاقة استهالك  ترشيد   خالل  من   الطبيعية   واملوارد   البيئة  عل  للحفاظ 

 يف  مصر  وتشارك  النظيفة،  الطاقة  على  واالعتماد  املخلفات  مع   اآلمن   والتعامل   السياحية 
 . البحرية  واحلياة  املرجانية  الشعاب  حلماية  دولية  مبادرات 
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  السياحة  ألخالقيات العاملية  املدونة" بإصدار  العاملية   السياحة  منظمة  تقام" ،  
   ومنها :   أساسية مبادئ  عشرة   وتتضمن 
  اجملتمع   على   بالنفع  تعود   التي  املستدامة   السياحة  حتقيق  تستهدف  -1
 وتراثها،  باجملتمعات تضر  مسئولة  غري  ممارسات   عن  تنجم   قد   التي   السلبية  اآلثار   من  تقلل  -2
  واجملتمعات،  الشعوب  بني   واالحرتام   التفاهم  جمال  يف   السياحة  دور  على  املدونة  أكدت  -3
  واملرأة   الرجل  بني  للمساواة  السياحية  األنشطة  مراعاة  ضرورة -4
  والشيوخ،   واألطفال   اخلاصة  االحتياجات   ذوي  حقوق  -5
 . السائحني  وسالمة   أمن  أجل  من احلكومية  اجلهات   مع التعاون  ضرورة -6
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 :  التالية العبارات أكمل 

 ........ السياحة  أماكن  من  االسكندرية  مكتبة   تعترب   -  ١
 للشباب .........فرص  السياحة   توفر  -  ٢
 ....... السياحة   مهام  من   البحرية  واحلياة   املرجانية  الشعاب  محاية  -  ٣
 .......... معرض  مصر  يف تقام  التي   السنوية املعارض   أهم  من  -  ٤
 ....... ساحل  علي   ودهب  الشيخ  شرم  مدينة  تقع   -  ٥

   الخاطئة العبارة  آمام)×(  أو الصحيحة  العبارة أمام( √)  عالمة ضع

   الثقافية للسياحة  أماكن االسكندرية  ومكتبة األوبرا  دار  -  ١
  الرتفيهية  السياحة  علي   مصر  ايل  السياح  زيارة   يقتصر  -  ٢
  ثقافية  سياحة  تعد  سيناء  يف  موسي  لعيون   زيارتك  -  ٣
   اخلاصة  االحتياجات  ذوي   حقوق  السياحية  األنشطة  تراعي  أن جيب  -  ٤
  l  الرتفيهية  السياحة  علي   مصر  ايل  السياح  زيارة   يقتصر  -  ٥
  العالجية  السياحة   بالقاهرة  املعز  وشارع   باجليزة  األهرامات   زيارة   تنتمي  -  ٦

 : تفسر بم

  ملصر؟  السياحة  أهمية  -  ١
 ......................................................................................................................... ....................................

  ؟  والغردقة  الشيخ   شرم   ملدن  زيارتنا  -  ٢...............................................
............. ............................................................................................................ ....................................

  ؟   السياحية  املنشأت   بتطوير الدولة  اهتمام  -  ٣...............................................
.................... ..................................................................................................... ....................................

  ؟   الساخنة  والرمال  الكربيتية العيون  السائحني   زيارة  -  ٤...............................................
 ......................................................................................................................... ....................................

...............................................  
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 :    علي المترتبة  مالنتائج

 املؤمترات  من   الكثري  مصر  استضافة  -  ١
...........................................................................................................................................................؟

.................................................   
 ؟    مصر  داخل  السياحية  املناطق   تنوع   -  ٢

............ ............................................................................................................. ....................................

 ............................................... 

 :    العبارة  صحة علي  دلل 

  ؟  مصر  يف   الثقافية  السياحة  مناطق  تتعدد   -  ١
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

  ؟   مصر  يف   العالجية  السياحة  انتشار   -  ٢
 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 املستدامة؟ السياحة  لدعم مصر  تسعي  -  ٣
.............. ........................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 الدرس اخلامس

  والسياحية   األثرية  املواقع   يف جيد  بشكل   والتصرف  الثقافية،  مصر  بثروة   االهتمام  علينا   جيب 
  داخلها،  واألمن  النظافة  قواعد  ع واتبا
   جبانبها  والشراب  الطعام  تناول  أو بها،   مالصقني الوقوف  أو   األثرية   القطع  ملس   عدم  جيب  كما . 
  الصور  التقاط   عند   الكامريا(  فالش)  ضوء  استخدام  يفضل  ال  األثرية  األماكن  بعض   ويف  
 . األثر  على  سلبي   تأثري  من  له  ملا
   حت  أو   املنزل   إل منها  قطعة أخذ  أو خدشها  أو   عليها  بالكتابة  اآلثار   تلويث  عدم  جيب  كما 

 . جبوارها  املناسبة  غري  الصور  التقاط
   طلبوا إذا  هلم  املساعدة  وتقديم األماكن  هذه  يف  السياح   معاملة  حنسن أن  علينا  جيب  كما 

 . املساعدة
  تبذل  املصرية  الدولة  فإن   والسياحية،  األثرية   للمناطق  واالقتصادية  التارخيية  للقيمة  نظراو 

  عليها،  للحفاظ  عدة  جهودا 

  وترميمها،  األثرية،  املناطق   صيانة  -1
  عليها  واالعتداء  بها  اإلجتار  جترم  قوانني  إصدار  -2
  عليها،  واإلشراف   اآلثار  عن   والتنقيب البحث  عملية  تنظيم   -3
  املتخصصني،   بواسطة  ترميمها   عمليات   تنفيذ   -4
 التارخيية،  القاهرة   مدينة  تطوير  مشروع  مثل  األثرية،  املناطق  تطوير  ملشروعات  التخطيط  -5

 . العامل  مستوى  على  القدمية   الرتاثية   املدن  أبرز   إحدى   تعد   التي
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 الصيانة  أعمال  نفذت   وقد   والتارخيية   األثرية  املباني  وصيانة  محاية  إل  املشروع   ويهدف -1
  ،األمحر  والدرب  والغورية،  األزهر،  منطقة  يف   والرتميم 

  ، شربا  يف  علي  حممد   وقصر   طولون،   بن   أمحد  مسجد  ترميم  إل   باإلضافة  -2
 . املعز  شارع  تطوير مشروع  مثل العمراني،  الرتاث  عل   احلفاظ  مشروعات أيضا  وهناك  -3

  وتعظيم  للمنطقة  التارخيية   الصورة   اسرتجاع   إل  األهرامات  منطقة  لتطوير  الدولة   خطة تهدف 
  ،مفتوح  متحف   إل  املنطقة  حتويل   طريق عن   األثرية،  قيمتها

  فيها،  السياحية  اخلدمات  وتوفري  الفنادق،  إقامة  
  سياحي ممشى  وإنشاء  إليها،  املؤدية  والطرق  املداخل   حتسني   لتشمل  احمليطة  املنطقة  تطوير 

 .فيها
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 اكمل العبارات التالية:   -

  األثرية  القطع  بعض  اعلي   سلب  يؤثر   النه التصوير  عند  الكامريا...........  استخدام  عدم  جيب  -١

 .......... و........ قواعد  اتباع  جيب   املصري  للمتحف  زيارتك  عند  -  ٢

  مفتوح  متحف  ايل.............    منطقة  لتحويل  الدولة  تسعي   -٣

 .........منطقة تطوير مشروعات  احد   طولون   بن  أمحد  مسجد  ترميم يعترب  -  ٤

 اآلثار   جتار ملعاقبة.........  باصدار  الدولة   قامت  -  ٥  

   الخاطئة العبارة  أمام)×(  أو الصحيحة  العبارة أمام( √)  عالمة ضع

 .الصحيحة  السلوكيات من االثريم  للقطع  مالصق   وانت  الصور  التقاط   -  ١

 .  العامل  مستوي  علي  الرتاثية  املدن  أبرز  من  التارخيية  القاهرة  مدينة تعد  -  ٢

 . اآلثار  عن  والتقيب البحث  عملية  تنظيم  يف   الدولة  تساعد  -  ٣

 . االثرية  باملواقع  االهتمام  يف   الدولة   جهود علي   دليال يعد   الكباش  طريق  تطوير   -  ٤

 الكرنك   معبد  جدار   علي   امسك  كتابة  اجليد   من  -  ٥

  األثار   ترميم عملية  يف يشارك أن  فرد   ألي ميكن  -  ٦

 تفسر بم

  ؟ األهرامات  منطقة  بتطوير  الدولة  قيام  -  ١

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 ؟  زيارتك   خالل االثرية  األماكن   علي  احلفاظ  أهمية  -  ٢

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟   التارخيية  القاهرة  مدينة  تطوير   علي  الدولة   حرص   -  ٣

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  االثار   حبماية اخلاصة  القوانني  بعض  الدولة  اصدار   -  ٤

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 خط تحته  ما  صوب

  االثرية  القطع  جبانب(بفالش)  الصور  التقاط  جيب  -  ١

 ( الفرد)  مسئولية  يعد   االثار  عن   والبحث التنقيب  تنظيم   -  ٢

  االثار   حبماية  اخلاصة  القوانني  باصدار(  اجلمعيات)  تقوم  -  ٣

 ( األهرامات  منطقة) تطوير مشروع  ضمن  كان  طولون   بن  امحد  مسجد ترميم  -  ٤
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   واإلحصاء العامه للتعبئه  املركزى اجلهاز -1
  واملعلومات،  والبيانات  اإلحصائية   باجلوانب  الطويل  تارخيها مدار  على   مصر  اهتمت  
  املوارد،  وإحصاء السكان  بعد  القدماء  املصريون  قام  فقد  

   الشاملة، التنمية تحقيق في  اإلحصاء أهمية

 م  ١٩٦٤  عام  يف" واإلحصاء  العامة   للتعبئة املركزي  اجلهاز" بإنشاء  مصر   قامت   
  مباشرة،   اجلمهورية   لرئاسة   تابعة  مستقلة  كهيئة 

   اجلممهورية   مستوى علي  فروع   للجهاز . 
  اخلاصة  السنوية  والتقارير   اإلحصاءات  ونشر وحتليلها ومعاجلتها  البيانات  جبمع  اجلهاز  يقوم 

  بالدولة، 
 القومية  مسؤلياته أهم ومن

     م،  ٢٠١٧  عام تعداد   آخر  وكان  سنوات  عشر  كل السكانية  التعدادات   إجراء   
 واالحصاءات   البيانات   كافة  بتوفري  واخلاصة  احلكومية   اجلهات  كافة  وتقوم

  للقانون،  ووففا.  القومية  مهامه  إمتام  على اجلهاز   تساعد  التي  
  باالستناد  إال  إحصائية معلومات أو   بيانات  ينشر  أن   الدولة  يف   فرد   أو  هيئة  أو   وزارة   ألي جيوز  ال 
 .واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  إحصاءات  إل
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 اليونسكو منظمة -2
  والثقافة  والعلوم  للرتبية املتحدة  األمم   منظمة  هي   اليونسكو 
  يف رسالتها  وتتمثل  ،م  ١٩٤٥  عام  تأسست   : 
 والعلوم  الرتبية  جمال  يف  الدويل  التعاون  خالل   من  والعنف  الكراهية  ونبذ   السالم  إرساء  -1

 .  والثقافة
 إل   العامل   دول  كافة تدعو  حيث   املستدامة  التنمنة   أهداف حتقيق  يف اليونسكو  برامج  تساهم   -2

 . اجلنسني  بني   واملساواة  الفقر  علي  والقضاء األفراد  جلميع   اجليد  التعليم  فرص   توفري
 اليونسكو  منظمة  جهود 

  والثقايف  الطبيعي  الرتاث   علي   احلفاظ  أجل   من   جهود   عدة   اليونسكو   تبذل   
  . العامل  حول  دولة  ١٦٧  يف   واستدامته
   م،  ١٩٤٦  عام  يف اليونسكو  إل   مصر  انضمت
  العاملي،  للرتاث   اليونسكو   قائمة   ي عل  مدرجة  رمسية مواقع  سبعة  اآلن   حت ولديها
 . طبيعي  وموقع ثقافية  مواقع  ستة
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 احملور الرابع

 الوحدة الثالثة 

 الدرس االول  

  ومحل  التنقل   يف   الذواب  القدماء  املصريون   استخدم  فقد.  الزمن  عرب  تغريت  النقل  وسائل 

  واجلمل، واحلمار احلصان   مثل   األشياء،

   والسفن  القوارب  استخدموا   كما . 

  امليالد،   قبل  عام  ٤٠٠٠  حنو  منذ  قارب  أول  صنع   وقد  

  التجارة،  يف  وكذلك  واالحتفاالت   الركاب  نقل  يف   تستخدم  السفن   هذه  وكانت

  األرز،   أخشاب  جللب فينيقيا   بالد   إل   سنفرو  امللك   رحالت  مثل

 واألخشاب البخور  جللب بونت  بالد   إل   حتشبسوت   امللكة  ورحالت 

 . البالد  هذه منتجات   من  وغريها  

 املائي الذقل  وسائل  تطورت  احلديث،  العصر   يف  

 . وغريها  والغواصات،  النفط،   وناقالت  البواخر،  لتشمل

   م  ١٩٣٢  عام  أنشئ   القاهرة  يف  احلديدية   السكك  هيئة  متحف   ثم . 
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   الحربية العربةما المقصود ب

    احلصان  جيرها  التيهي  
  هلا،   اهلكسوس   غزو  مع مصر  إل   دخلت  
   والصيد  السفر  مثل  عديدة،  أغراض   يف   العربة  استخدمت  ثم . 
   توفيق،   اخلديوى  عهد  يف  م  ١٨٩٠ عام  مصر  إل   دخلت  فقد  السيارات   أما 
    الصناعية  الثورة  بعد  وذلك  البخار،   طاقة  باستخدام  تعمل  وكانت  

 املاكينات،   اخرتاع  عنها  نتج  والتي
  الزمن   عرب  السيارات   صناعة   تطورت  وقد . 

   األوسط،   والشرق   إفريقيا يف  احلديدية   للسكك  خطوط  أول  تعد 
  املتحدة،   اململكة  بعد  عامليا  والثانية 
  م،  ١٨٥٦  عام  واإلسكندرية  القاهرة  بني  حديد   سكة خط  أول  مد  ت قد   
   ومن   جنوبها  إل   مشاهلا  من  مصر  حمافظات  عرب  ذلك بعد  احلديدية  السكك  خطوط  امتدت  ثم 

 . والبضائع  الركاب  لنقل  غربها  إل   شرقها

   وهي :   للطريان  احملاوالت   بعض  هناك  كانت  وقد   اجلو،  عرب  ينتقل  أن االنسان   حاول 
 للطريان   جناحني   استخدم  الذي "  فرناس بن عباس"  حماولة   -1
 الطيور  حلركة   كمحاكاة   

 .  م  ١٩٠٣  عام  احلقيقي  الطريان  يف  رايت  األخوان  جنح  حت 
  الطائرات،   أشكال  ذلك  بعد  تطورت   -2
   م،  ١٩٣٢  عام  يف   للطريان  مصر  شركه  مصر يف  تأسست   وقد  -
 طريان   شركة  وأول  مصر  بنك  مؤسسات  إحدى   وهي  -
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 . العامل  مستوى على  والسابعة األوسط،  الشرق   يف جوية خطوط  تشغل  -

 العصور   عرب  واألمم   الشعوب   حياة   يف   أثرت  النقل  وسائل -1
 آخر،  إل مكان  من  والسلع   األفراد  النتقال  واجلهد   الوقت  وفرت   حيث  -2
 . الدول  بني  احلضاري   والتواصل  التجاري   التبادل   على   وساعدت    -3
 والتنقل،   السفر  عملية  سهلت  حديثة  شافات كتا   وظهرت  النقل  وسائل تطورت  العلم   وبفضل  -4
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   الخاطئة العبارة  أمام)×(  أو الصحيحة  العبارة أمام( √)  عالمة ضع

  الدول  بني  التجارة   انتشار  علي  املختلفة  النقل  وسائل  ساعدت (  ١
  جبناحية  الطريان  يف  فرناس  بن  عباس  جنح(  ٢
  للخشب  استخدامه  قبل  للتجديف  قدميه   القديم  املصري  استخدم(  ٣
  التاريخ   يف طائرة  أول  هي  رايت   األخوين  طائرة  تعد (  ٤
  احلربية   العربات   استخدام  املصريني   عن   اهلكسوس  أخذ(  ٥
  للطريان مصر   شركة   بتأسيس األهلي  البنك   قام(  ٦
  املائي النقل  وسائل أبرز  من  والبواخر   البرتول  ناقالت  تعد (  ٧

 تفسر بم

 ؟   املصريني  قدماء  عند  الدواب   أهمية  -  ١

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  احلديدية   السكك  أهمية  -  ٢

........................ ................................................................................................. ....................................

 ............................................... 

 القدماء؟  املصريني   عند  واملراكب  السفن  اهمية  -  ٣

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 ؟   يونت  بالد   ايل جتارية  رحالت  حتشبسوت  امللكة  ارسال  -  ٤

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟   اجملتمع  علي  املختلفه  النقل  وسائل  اهمية  -  ٥

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 

 

 :  التالية  العبارات أكمل -

 القدمية   مصر  يف  املراكب  أشهر.........  امللك  مركب  تعترب   -  ١
 ....... النقل  وسائل  أحد يعد  التنقل  يف الدواب   استخدام  -  ٢
 ........ قيام  بعد  مصر  يف السيارات   ظهرت  -  ٣
 .......... و  البرتول   وناقالت  البواخر  احلديثة  املائي النقل  وسائل  من  -  ٤
 .......   طاقة  علي  تعتمد  كانت   مصر   دخلت  سيارة  أول  -  ٥
 .........   هو  أجنحه باستخدام  الطريان  حاول  من  اول  -  ٦
 ........ أنشأت افريقية  دول أول  مصر   تعترب   -  ٧
 ...... بالد  ايل  جتارية  رحالت   حتشبسوت   امللكة  أرسلت -  ٨

 :    علي المترتبة  مالنتانج

 الطريان  فرناس بن  عباس   حماولة -  ١

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 ؟   النقل  لوسائل بالنسبة  مصر   اهلكسوس   احتالل  -  ٢

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 الطريان  رايت  األخوين  حماولة -  ٣

...........................................................................................................................................................؟

 ................................................. 
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 الثاني الدرس

 :  المستدام بالنقل  المقصودما 

 نظيفة  طاقة  مصادر   بدورها   تستخدم  للبيئة صديقة  نقل  وسائل  استخدام   يعني   -
  الشمسية،   والطاقة  والكهرباء الطبيعي   الغاز   مثل  
 . النقل  وسائل  أنواع  كل وحتسني  بتطوير الدولة  تهتم  -

   البري النقل -1

   والقبلي،  البحري  الوجهني  حمافظات بني  تربط التي  احلديدية  السكك  يشمل  
  األفراد،  لنقل  وأخرى البضائع  لنقل قطارات  تتضمن  
  هي  مصرية   مدن   ثالث بني  يربط   الذي  األنفاق  ومرتو  
 (.القليوبية  يف  اخليمة   وشربا  واجليزة   القاهرة)
   األنفاق  مرتو  أنشأت وإفريقية  عربية  دولة  أول  مصر  وتعد. 
   املرصوفة،  الطرق على  تسري  التي  النقل  وسائل  كافة  الربي  النقل  يشمل  كما 
 . البضائع  لنقل والشاحنات الركاب  لنقل   واألتوبيسات   السيارات  مثل  
  للعمل علي"     عاملية  مبواصفات طرق  وإنشاء  املرصوفة  الطرق  بتطوير  املصرية  الدولة وتهتم " 

  وحرارة،   وسيول أمطار  من   املناخية   الظروف  ومواجهة  واجلودة   التخطيط حسن  
  مب تفسر "               واحملاور   الكباري   إنشاء   إل   باإلضافة " 
 . الرحلة  زمن   خفض   وبالتايل  املسافات،  وتقليل احلوادث  وتقليل   املروري  الضغط  لتخفيف   

 المائي  النقل -2

  بطيء،  لكنه  النقل وسائل أرخص يعد  
   الوزن  وثقيلة  احلجم  كبرية  البضائع  نقل يف   يستخدم  لذلك . 
  املائي،  النقل  وسائل   وتتعدد 
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  قسمني  إل   املائي  النقل   وينقسم .  النهرية  واألتوبيسات   واملراكب  السفن   مثل   . 
 النهري  النقل -

   للصناعة،  الالزمة  اخلام  املواد  نقل  يف  يستخدم 
  النيلية،  النزهات   أو   الركاب  نقل  يف   كذلك 
 املتوسط   البحر  عل   مصر   وموانئ   السويس، قناة  طريق  عن  يتم   البحري  النقل  
وسفاجا الغردقة   مثل  األمحر   البحر   وموانئ   ودمياط،  اإلسكندرية  مثل. 
  مب تفسر "         املوانئ  تلك   بتطوير  الدولة وتهتم " 
 مساحات   وزيادة   املتداولة   البضائع   كمية وزيادة  امليناء  خارج  السفن  انتظار  زمن   تقليل   بهدف   

 ،امليناء   داخل  التخزين
  التجارة  حركة تنشيط  على   يساعد  مما . 
 الجوي  النقل -3

   التلف،  سريعة  والبضائع  الركاب  نقل  يف  يستخدم  
  والبحار،  املرتفعات  وختطي  واالنتشار  بالسرعة  متيز  
  األخرى  بالوسائل  مقارنة  مرتفعة  استخدامه  تكلفة  ولكن . 
  الدولية  املطارات   من   العديد  مصر  يف ويوجد  
  أسوان ومطار اإلسكندرية،   يف   العرب  برج   ومطار  الدويل،  القاهرة   مطار   مثل . 

 ؟  والحديثة اآلمنة المستدام  النقل وسائل استخدام في للتوسع كبيرة جهودا تبذل الدولةبم تفسر 

 . الوقود  دامج استخ  توفري -2       اهلواء،   تلوث  معدالت   خلفض  -1
   الطبيعي،  بالغاز  لتعمل  السيارات  من   الكثري   بتحويل قامت  لذلك  
  الطبيعي،  بالغاز   تسري   التي   واألتوبيسات  الكهربائية األتوبيسات   زيادة  -3
 "مب تفسر"    اجلماعي  النقل  وسائل استخدام  علي  املواطنني  تشجع   كما   -4
  اخلاصة،  السيارات   استخدام  لتقليل  
 السريع   الكهربائي  القطار مشروع  إنهاء إل تسعى  -5
  اجلديدة،   اإلدارية  العاصمة.    مرور   اجلديدة  العلمني  مبدينة  السخنة  العني   مدينة  لربط  
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 .األنفاق  مبرتو   ربطها  إل  باإلضافة ببعضها  املصرية  املدن   من  العديد  لربط  :   املعلق   واملونوريل

  األوسط،  والشرق  إفريقيا   يف أنفاق  مرتو   خط   أول  هو   القاهرة  أنفاق  ملرتو  األول   اخلط  عتربي  

   اجلماعي  النقل  وسائل  من   املتطورة   الوسيلة  هذه   استخدام  يف   الريادة  ملصر   لتكون  

  الفائقة  قدرتها  علي   عالوة  والسرعة،  والراحة  األمان   حتقق   التيو   

  الركاب   من كبرية   أعداد   نقل  يف    

   يوميا  راكب  مليون   الثاني  للخط   االستعابية  الطاقة  تبلغ   حيث. 

   والفرعية،   الطويلة  الطرق  من   العديد   املصرية  الدولة   أنشأت 
  اجلديدة،   الكباري  إل   باإلضافة 
  الصحراوي،  السويس   -  مصر   طريق   توسيع  مثل  
 السويس،  قناة  عل  املنسي   أمحد  الشهيد   وكوبري   
 اجلديدة،   اإلدارية  العاصمة  مطار   وكوبري    
 ،الصحراوي  اإلسكندرية   -  مصر  طريق   وتوسيع     
    اجلديدة   السفن   ومراسي   املوانئ  من   العديد   أنشأت كما 
  سفاجا  ميناء  تطوير  مشروع   مثل ،  
 توفيق،   بور   ميناء  يف   األمواج  حاجز  وتطوير   
     املالحية  الطرق  على  الواقعة  األهوسة  كفاءة ورفع  
 . مصر يف  النهري  النقل  لتيسري   
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 : التالية  العبارات  أكمل -

 ....... يف  عقد   الذي املستدام  النقل  مؤمتر  يف   مصر  شاركت(١

 ......... مصادر استخدام  علي  املستدام  النقل   تعتمد (  ٢

 ........... أنشأت  وافريقية   عربية  دولة اول  مصر   تعد (  ٣

 ..........النقل  هو  مصر  يف  النقل   أنواع  أرخص(  ٤

 ........و........و......هي  مصرية  مدن  ثالث بني االنفاق  مرتو   يربط (  ٥

 العلمني   مبدينه  السخنه  العني   لربط...........  مشروع  من  لالنتهاء  الدولة  تهدف(  ٦

  اليك  مطار   اقرب   هو............  فمطار   العاصمة   سكان   من   كنت  اذا(  ٧

 ........   هو النقل  أنواع   فأفضل  الفوسفات  من   محولة  نقل  أردنا  أذا (  ٨

 ............... و................   املستدام  النقل  وسائل  من (  ٩

 القاهرة   يف  املروري  الضغط   لتخفيف.........  و.........  بانشاء  الدولة  قامت(  ١٠

 ............. . مصادر  ماستخدام علي  املستدام  النقل  يعتمد(  ١١

 .   القاهره  يف..........  حمور ومنها  واحملاور  الكباري  من  العديد  الدول  تنشأ(  ١٢

 ..........   هو  النقل  وسائل أسرع(  ١٣

 .......... ميناء  ومنها  األمحر   البحر  علي  املؤانئ   تنتشر(  ١٤

   الخاطئة العبارة  أمام)×(   أو  الصحيحة العبارة أمام( √) عالمة ضع

  الوزن  ثقيلة البضائع   نقل  يف   املائي  النقل  يستخدم  -  ١
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  النيل   نهر طريق  عن  مصر  يف  البحري  النقل  يتم   -  ٢

  مصر  يف   النقل  أنواع أسرع هو  املائي  النقل  -  ٣

  عالية  تكلفته  لكن بالسرعة  اجلوي  النقل  يتميز  -  ٤

  بكني   يف  املستدام  النقل  مؤمتر يف  مصر  شاركت  -  ٥

  املتوسط  البحر  مؤاني   أهم  من سفاجا   ميناء  يعد  -  ٦

 األمحر   البحر  مؤاني أهم  من   الغردقة  ميناء  يعد  -  ٧

 :  تفسر بم

  ؟ األنفاق  مرتو   أهمية   -

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  اجلوي  النقل  أهمية  -  ٢

 ........................... .............................................................................................. ....................................

 ............................................... 

 ؟   املستدام  بالنقل  الدولة  اهتمام   -  ٣

.......................................... ............................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟   اجلماعي  النقل  استخدام  علي   املواطنني  الدولة  تشجيع    -  ٤

..................................... .................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 ؟   والطرق  الكباري  بانشاء  الدولة  اهتمام   -  ٥

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ؟  يلة الثق  اخلام  املواد  نقل  يف   الشاحنات من   أفضل  السفن  -  ٦

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

  املستدام؟  النقل  مؤمتر يف   مصر  مشاركة   -  ٧

..... .................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

  ؟  التلف   سريعة  البضائع  نقل  يف  اجلوي  النقل  يفضل  -٨

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

  العبارة  صحة علي دلل

 ومميزات   عيوب  اجلوي   للنقل(  ١

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 ومميزات   عيوب  املائي   للنقل(  ٢

.............. ........................................................................................................... ....................................

 ............................................... 



 Social Studies for free         

 

71 

 

 دراسات الصف الرابع االبتدائي ترم تاني 
 باركود للوصول لجروب الفيس بوك خدم الاست

 01020034332 مستر احمد صبري 

 مصر  يف  النقل  وسائل  تتنوع (  ٣

..................................... .................................................................................... ....................................

 ............................................... 

 البيئة علي  سلبا  يؤثر  املستدام   النقل(  ٤

 ......................................................................................................................... ....................................

 ............................................... 
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 الثالث  الدرس

 اليوم العالمي للمرور :   

  عام،  كل   من مايو ٤  واملوافق   للمرور  العاملي   اليوم  
   للمرور  العامة  اإلدارة  ضباط  بعض  قام  يف اليوم العاملي للمرور  

 "مب تفسر"        املدارس  إحدى   إل   بها وتوجهوا  متنقلة  مرورية  مدينة   بتصميم 
  عملي،  بشكل  املرور  وعالمات   بقواعد التالميذ  دريب لت  

 الطريق،   عى   احملدد مساره  يف   السيارة  سائق  حترك  ضرورة -1
  احملددة،   السرعة   جتاوز   عدم -2
  احملمول  اهلاتف  استخدام  عدم -3

 القيادة،   أثناء  شراب   أو   طعام  أي   تناول   أو       
 .املرور  عالمات  اتباع    -4

  الطريق  عبور  عند  املرور  إشارات  إل   االنتباه -1
  املشاة،   لعبور   املخصص  املكان   من   العبور  -2
  العبور،  أنفاق  أو  املشاة  كباري  استخدام -3
 . للمشاة  املخصص   الرصيف   علي   دائما السري -3

 الدولة لتنظيم حركة المرور مجهودات 

  املرور   قانون  إصدار  -1
 " مب تفسر "         ، سيارة  كل على   جديدة إلكرتونية  وملصقات   الطرق  على  كامريات وضع -2
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 . معها  والتعامل الكثافاتاملرورية  أماكن   وحصر   املرور   بقواعد االلتزام  مدى  ملعرفة  
 

 إرشادية  عالمات -1

  للسائق   الطريق   معامل   توضح  وهي 

  وقود  حمطة أو  مطعم أو إسعاف  مركز   وجود   مثل . 

   أرضية عالمات -2

  األرض   على  مرسومة  خطوط   وهي  

  الطريق،   على   السيارة حترك   مسار  توضح  

  املتضادين  االجتاهني  يف السيارات   مرور  حركة  يفصل  الذي   املتصل  األصفر   اخلط   مثل . 

   إلزامية عالمات -3

  اإللزامي  االجتاه  إل تشري  وهي  

   السيارة  فيه  تسري   أن   جيب  الذي  

   احليوانات  أو  الدراجات   أو   املشاة   لسري  اإلجباري   الطريق   أو . 

   ضوئية عالمات -4

  باللون   تضيء دائرية  ضوئية  عالمات  إل   تنقسم   وهي 

    "األخضر  أو  األصفر   أو األمحر " 

  السيارات،  مرور  حركة لتنظيم  

  األخضر  أو  األمحر"  باللون  تضيء إنسان  شكل   على  ضوئية  وعالمات " 
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  املشاة  عبور  لتنظيم . 

 

   تحذيرية عالمات -5

  احملتملة،   املخاطر  من  حتذر  وهي 

  زراعية   منطقة  أو  عمل   منطقة  مثل 

   منحدر  وجود   أو . 

   المنع عالمات -6

  مثل  القيادة،   أثناء  جتنبها  جيب   التي  السلوكيات   إل   تشري   وهي

 . االنتظار  ممنوع أو التنبيه  آلة   استخدام   عدم

 :   مثل النقل،  وسائل  استخدام  أثناء  اآلداب   ببعض   االلتزام  ضرورة  جيب علينا  -
  االحتياجات  وذوي   احلوامل  النساء  أو املرضى  أو السن  لكبار   املخصصة  املقاعد  استخدام  عدم  -1
  النوافذ،   من   أجسادهم   إخراج   أو  للسيارة األمامية   املقاعد  يف   األطفال  جلوس عدم -2
  النقل،   وسائل على  الكتابة  عدم -3
  والركاب،  للقطار  أضرارا  يسبب  ذلك ألن   سريها أثناء  القطارات   على احلجارة   إلقاء  عدم -4
 . اإلسعاف  لسيارة  الطريق   إفساح   -5
    احلوادث   من   ويقلل  الناس،  أرواح  على  حيافظ   كل هذا   . 
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 : التالية  العبارات  أكمل - ١

 للسيارة   االمامية  املقاعد  يف........جلوس عدم  جيب  -  ١

 القيادة   أثناء.........  يف  التحدث  عدم  جيب  -  ٢

 ............... و ...................  و  السن   لكبار   املخصصة  املقاعد   يف  اجللوس  عدم  علينا  جيب  -  ٣

 .......... استخدام  عدم  فعليكعلي   املرورية العالمة  رأيت  اذا  -  ٤

 .........وجود  بسبب  املرورية  العالمة  رؤية عند  السرعة تهدئة  جيب  -٥

 ........   وجود   يعني   فهذا الطريق   على  املرورية العالمة  رأيت  اذا  -  ٦

 تفسر  بم 

  ؟  الطريق  علي   مراقبة  كامريات  وجود   أهمية  -  ١

  ؟  املرور  قانون  اصدار   -  ٢

  ؟  القيادة  أثناء  والشراب   الطعام  تناول   عدم  جيب  -  ٣

  ؟   الطريق  عبور  اثناء  االنفاق او  الكباري   استخدام  عليك  جيب  -  ٤

  الطريق  علي  االرشادية  املرورية  العالمات  وجود   أهمية  -  ٥

   الخاطئة العبارة  أمام)×(   أو  الصحيحة العبارة أمام( √) عالمة ضع

 االسعاف  سيارات   أمام الطريق  افساح  علينا   جيب(  ١

 ......................................................................................................................... ....................................

 .............................................. 
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 صحيحا  تصرف يعد  املرتو  مقاعد  علي  بالكتابة  األشخاص  بعض  قيام(  ٢

................................................................................................................ ......... ....................................

 .............................................. 

 العالمة  رأيت اذا  املكان  هذا   يف   االنتظار  عليك  جيب(  ٣

................................................................................................................ ......... ....................................

 .............................................. 

 عن   ستبحث فانك  املستشفي  ايل الوصول  أردت  اذا(  ٤

 ......................................................................................................................... ....................................

 .............................................. 

 االرشادية  العالمات   من   العالمة

...................... ................................................................................................... ....................................

 .............................................. 

 اإلرشادية  العالمات   من العالمه هذه  تعد ( ه

................................. ........................................................................................ ....................................

 ............................................... 

.................................................................................... ..................................... ....................................

 ............................................... 

 ....................................................................................................................................... ......................

 .............................................. 
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 الرابع  الدرس

  وقد تطور الوسائل كالتايل: اآلخرين،  مع التواصل  على   القدم  منذ  اإلنسان  حرص 

 ( للكتابة  اإلنسان معرفة  قبل أي) التاريخ  قبل ما عصور -1

   الطبول   قرع   و   العالية واألصوات    الدخان  
 . مكانه  عن  اإلعالن   أو ما خطر من حتذيرهم   بهدف  لآلخرين  اإلشارات   إلرسال

 العصور التاريخية  -2

 املصري  اإلنسان   وبدأ  التاريخ، عرب  خمتلفة  أشكاال   واختذت   البشر   بني  االتصال وسائل  تطورت 
  املختلفة،  البالد  إل أشخاص   مع   وإرساهلا  الربدى   ورق  يعل   الرسائل   بكتابة   -1
 . أسرع  ألنه   الرسائل   إلرسال  الزاجل  احلمام -2
   م،  ١٨٦٦  عام  الربيدية  طوابعها  أول  مصر  وأصدرت  الربيد،   عرف   ثم   -3
 العصر الحديث -3

  والعشرين   عشر  التاسع  القرنني   يف   االتصاالت  جمال  يف   املهمة  االخرتاعات  لعبت قد 
 مثل :  ،وتغريه  العامل  تطور يف  مهما  دورا  
 واهلاتف،  التلغراف   اخرتاع  

 . واإلسكندرية  القاهرة   بني م  ١٨٨١  عام  مصر  يف هاتفي  خط  أول  وكان 
  احلايل،  شكله  إل   وصل   حت الزمن  عرب  وحجمه   اهلاتف   شكل  وتغري 
  صغرية، قرية   العامل  من جعل اإلنرتنت  لشبكة  اإلنسان  اخرتاع   وكذلك  
   املختلفة  التطبيقات   عرب  العامل دول  كل يف  البشر   بني وأسرع  أسهل   التواصل  أصبح  حيث . 
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  صغرية،   قرية  العامل   من   جعل   -1
 املختلف   التطبيقات   عرب  العامل  دول  كل   يف   البشر  بني  وأسرع  أسهل التواصل  أصبح   -2
  املعلومات،  على  احلصول  سرعة    -3
  والدراسية،   العلمية   املوضوعات ملناقشة  واملعلمني   الزمالء  مع  التواصل -4
  مناسبة،   عمل فرص  عن   البحث -5
 . الوظائف  من  وغريه اإللكرتوني  التسويق   مثل   متعددة  جماالت يف  بعد   عن  العمل  -6
 أو   اإللكرتونية   األلعاب   مثل  والتسلية،   الرتفيه أنواع  من  العديد  اإلنرتنت  شبكة   وفرت  -7

 . العامل  حول  واألثرية  السياحية  املواقع  لبعض   االفرتاضية   الزيارات 

  هيئات  خمتلف يف  الرقمي   التحول  أجل من  كبرية جهودا املصرية  احلكومية   املؤسسات   تبذل 
 :   مثل   للمواطنني  اإللكرتونية  اخلدمات   بتوفري وذلك الدولة،  ومؤسسات 

 بوابة   موقع   خالل   من  السفر  وجواز  القومي  والرقم  امليالد  كشهادة  الرمسية   األوراق   استخراج    -1
  الرقمية،   مصر

 . الداخلية  وزارة  خالل   من  اإللكرتونية  اجلرائم   مكافحة    -2
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:   إل ويؤدي  دراستك،  على   يؤثر مما االجتماعي  التواصل  شبكات   يعل  الوقت  من  كثري  دار إه   -1
  للمفيدة،   اهلوايات  ممارسة إهمال                أسرتك  أفراد  وبني  بينك  التباعد . 
 املعلومات  صحة   من   كد تتأ   أن  جيب  لذلك   اإلنرتنت،  شبكة  عى  صحيحة   غري معلومات  توجد    -2

 . نشرها  قبل
 والشخصية   البنكية  حساباتنا  أو  الشخصية،   وصورنا معلوماتنا نعرفهم  ال  أشخاصا هشاركم  -3

 التواصل  وسائل  على

 االتصال؛   وسائل   يف السريع  والتقدم  العلم  بفضل   رفاهية  وأكثر   تطورا  أكثر  احلايل   العصر  أصبح
 مثل :   اليومية،   الناس  حياة  من   متعددة   جوانب ف ذلك  ظهر   وقد
 املخصصة   التعليمية   املنصات  تصميم  ت حيث :   لتعليم ا  -1
  املصري  املعرفة  بنك   منصة   مثل   بعد،  عن  لتعلم   
 إلكرتوني موقع تصميم ت   حيث :   الصحة  -2
 . كورونا فريوس  من   للوقاية اللقاح  لتقي  بياناتهم  املواطنني  لتسجيل   
 عديدة  تطبيقات  ابتكرت  حيث  حياة  تيسري  يف   أيضا العلمي   التقدم  ساهم  :   اهلمم   أصحاب -3

 ملساعدة   بأنواعها الكمبيوتر  وأجهزة  احملمول   اهلاتف  على   تطبيقات  منها احتياجاتهم،   ملواكبة
 . احلديثة  التكنولوجيا  استخدام   على   واملكفوفني  الصم
 على.  قبل  من  تأديتها  عليهم   يصعب   كان  وظائف   يف العمل  اهلمم   أصحاب إمكان   يف   أصبح   كما 

 منازهلم  مغادرة   يف   صعوبة  يواجهون  الذين   اهلمم،   أصحاب   من   أشخاص   يتول   املثال،  سبيل
 الطلبات   يقدم  من  أن  املطعم   هذا  مييز   ما   وأهم  اليابان،  يف   مطعم   إدارة   جسدية، إعاقات بسبب
 .اإلنرتنت  عرب  بعد   عن   اهلمم  أصحاب  فيها  يتحكم   روبوتات  للزبائن 

  



 Social Studies for free         

 

80 

 

 دراسات الصف الرابع االبتدائي ترم تاني 
 باركود للوصول لجروب الفيس بوك خدم الاست

 01020034332 مستر احمد صبري 

 الرابع   الدرس علي  متارين
 : التالية  العبارات  أكمل - ١

 ...........  يف األخرين  مع للتواصل الطبول  قرع  االنسان   استخدم(  ١
 الكتابة   االنسان   مبعرفة........  بدأت(  ٢
 .........   موقع   خالل   من   كورونا فريوس  لقاح  لتلقي  التقديم   ميكنك (  ٣
 اهلاتف   اخرتاع   قبل   احلديث  العصر  يف.........االنسان  استخدم(  ٤
 عليه   للكتابة...........    ورق   قدميا  االنسان   استخدم(  ٥
 ........  منصة  عرب  دروسك متابعة  ميكنك (  ٦
  ارسائل   توصيل   يف  اشخاص  علي   االعتماد  يتم   كان   قدميا(٧
  اسرع   ألنها.........    علي  نعتمد   أصبحنا ثم
 ............  موقع   خالل   من   استخراجها  ميكنك   الكرتونية  ميالد   شهادة  استخراج   أردت  اذا(  ٨
   الخاطئة  العبارة أمام)×(   أو الصحيحة  العبارة أمام( √) عالمة ضع -

  اهلاتف  قبل   التليغراف  اخرتاع   ت(  ١
  والسويس  القاهرة  بني  يصل  مصر  يف  هاتف   خط  أول  كان (  ٢
  الزمن  عرب  االتصال   وسائل  تطور  يف  دورا  العلمي  التقدم  لعب(  ٣
  مصر  خارج  اصدقائه  مع   االنرتنت  شبكة  عرب  التواصل   ميكنه  جدي  كان  قدميا(  ٤
  خمتلفة بوظائف اهلمم  أصحاب   قيام  سهولة   علي  التكنولوجي   التطور   ساعد(  ٥
  اخلطر   من  األخرين   لتحذير  عالية   بأصوات  بالندء   االنسان   قام(  ٦
  الدخان اشارات  قبل  التواصل  يف   التليغراف  علي  االعتماد   ت(  ٧
   كورونا  فريوس   لقاح  طلبات  لتلقي  الكرتونية  منصة والتعليم  الرتبية  وزارة   أنشأت (  ٨
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 :  تفسر بم

 اهلمم   أصحاب  حياة   علي  اجيابيا   العلمي  التطور  أثر  -  ١

 ......................................................................................................................... ....................................

 .............................................. 

 السلبيات  من   العديد   له   االتصال  وسائل   تطور  -  ٢

....... .................................................................................................................. ....................................

 .............................................. 

 الرسائل  ارسال  يف الزاجل احلمام   استخدام  -  ٣

 ................ ......................................................................................................... ....................................

 .............................................. 

 عديدة   فوائد   االنرتنت  لشبكة  -٤
 ......................................................................................................................... ....................................

 .............................................. 
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 شخصيات مصرية مؤثرة

  الرابعة  األسرة  ملوك   أحد هو . 
  سنفرو،   امللك   بعد مصر  عرش   تول  

 انجازاتة  

  اجليزة  حمافظة  يف   املوجود (  خوفو هرم)  األكرب   اهلرم   صاحب   هو  -1
 . عاما  ٢٠  حوال   بناؤه  واستغرق  له،   مقربة ليكون اهلرم    بني   -2
  مصر   تاريخ  يف   حضارية  نقلة  أكرب  اهلرم  بناء يعد -3
   ختطيطه،  يف  ودقة  هندسته يف إتقان من   به  ميتاز ملا  القدماء  املصريني   عظمة   على   شاهدا -4

 المراكب

 إل   األول   املركب  نقل  حيث  خوفو،  للملك   مراكب  مخسة   على   األهرامات  منطقة عند  عثر  قد
  الكبري،  املصري   املتحف

 التجارة في عهده 

   سيناء  إل   بعثات   أرسل الذي  خوفو   امللك   عهد  يف   التجارة   نشطت
  والنحاس،   الفريوز  عى  احلصول  بهدف
 . املناجم  هذه  يف   منقوشا امسه   خوفو   ترك   وقد
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   احلديثة  الدولة  عصر   يف مصر ملكات  أشهر   من. 
  األراضي،   كل  وسيدة   العظيمة   امللكية  بالزوجة  لقبت 

 االنجازات 

 . عاما  عشرين   عن  تزيد   مدة   مصر  حكمت  -1
 االقتصادي،  واالزدهار  باالستقرار  عهدها   متيز   قد -2
  سيناء،  جزيرة   شبه   يف  وخباصة  طويلة  لفرتة  أهملت التي  واملناجم  احملاجر   فتح  عادت  -3
 بونت  بالد إل التجارية  البعثة  مثل  اجملاورة،   الدول  مع للتجارة البحرية  الرحالت   أرسلت   -4
 والكثان،  الربدى  مثل  املصرية  والبضائع   باهلدايا  حمملة  كبرية   سفن   نتم عى(  حاليا  الصومال )

 من  كبرية  بكميات   حمملة اعادت  ثم   ،   جيدا   استقباال    البعثة  بونت  بالد  ملك  واستقبل
 . الكرمية واألحجار واجللود   والعاج  واألبنوس  والبخور  واألخشاب   املفرتسة  احليوانات

  والزراعة،  املياه  جماري  وتنظيم  الداخلية   البالد  أوضاع  بإصالح  حتشبسوت امللكة  اهتمت  قد   -5
  حتشبسوت  معبد   إنشاء  العمارة   جمال  يف  إسهاماتها أهم  من   -6

 .األقصر  يف   البحري  الدير   مبعبد   اشتهر   الذي




